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ครบวงจร โดยมีการลงทุนและร�วมลงทุนใน 
17 ประเทศท่ัวโลก ภายใต�ว�สัยทัศน�การเป�น 
“ครัวของโลก” ที่มีความมุ�งมั่นในการสร�าง
ความม่ันคงทางอาหาร ด�วยการเป�นองค�กร
นวัตกรรมที่จะส�งมอบผลิตภัณฑ�และบร�การ
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สอดคล�องต�อความพึงพอใจของผู�บร�โภค 
พร�อมไปกับการรักษาความสมดุลระหว�าง
ความสำเร็จทางเศรษฐกิจพร�อมไปกับ
การสร�างคุณค�าร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียทุก
ภาคส�วน ภายใต�ปรัชญา 3 ประโยชน�สู�
ความยั่งยืน ที่มุ�งสร�างสรรค�ประโยชน�เพื่อ
ประเทศ ประชาชน และบร�ษัท พร�อมทั�ง
สนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ บนพื้นฐานของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

บร�ษัทให�ความสำคัญกับความมุ�งม่ันว�จัยและพัฒนา สร�างสรรค�นวัตกรรมด�านคุณค�าอาหาร (Nutrition) และสร�างมูลค�าเพ่ิม
ให�กับผลิตภัณฑ�มุ�งเน�นเพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดีอย�างต�อเนื่อง รวมถึงจัดให�มีการจัดจำหน�ายไปยังช�องทางต�างๆ 
ให�สอดคล�องกับพฤติกรรมของผู�บร�โภค มีการบร�หารทรัพยากรอย�างมีประสิทธ�ภาพด�วยการใช�ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(Automation) ทั�งนำระบบดิจ�ทัล (Digitization) มาใช�ในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจและเพิ่มประสิทธ�ภาพ 
ดูแลคุณภาพช�ว�ตและความปลอดภัยของพนักงาน พร�อมทั�งส�งเสร�มเกษตรกร คู�ค�า และสังคมให�เติบโตไปด�วยกัน
ป� 2564 นับได�ว�าเป�นอีกหน่ึงป�ท่ีมีความท�าทายในการดำเนินธุรกิจจากการระบาดของเช�อ้ไวรัสโคโรนา 19 (โคว�ด-19) ท่ีมี
ผลกระทบต�อเศรษฐกิจท่ัวโลก โดยเฉพาะกำลังซ�อ้ของผู�บร�โภคท่ีลดลง รวมถึงการผันเปล่ียนเข�าสู�สังคมบร�บทใหม�ท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู�บร�โภค ซ�่งก�อให�เกิดการบร�หารจัดการองค�กรให�มีประสิทธ�ภาพที่มุ�งใช�นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมากข�้น
ภายใต�สถานการณ�ที่ท�าทายนี้ การสร�างความมั่นคงทางอาหารเป�นหนึ่งในป�จจัยสำคัญที่สนับสนุนให�โลกก�าวข�ามว�กฤต
ครั�งนี้ไปได� บร�ษัทได�วางแผนบร�หารจัดการเพิ่มมาตรการป�องกันทั�งกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานให�มี
ความปลอดภัยอย�างเข�มงวด  พร�อมไปกับการดูแลพนักงานและครอบครัว รวมถึงการดำเนินการจัดหาวัคซ�นให�กับพนักงาน 
นอกจากนั�น ยังได�มีการประสานงานกับภาครัฐของแต�ละประเทศเพื่อร�วมดูแลสังคมรอบด�าน
สำหรับการดูแลสังคมรอบด�านนั�น บร�ษัทได�ร�วมสร�างความม่ันคงทางอาหารแก�สังคมไทยและในหลายประเทศ ผ�านโครงการ 
"CPF ส�งอาหารจากใจ ร�วมต�านภัยโคว�ด-19" มาตั�งแต�ป� 2563 และโครงการ "ซ�พีร�อยเร�ยงใจ สู�ภัยโคว�ด-19" ส�งมอบ
อาหารและเคร�่องดื่มเพื่อบุคลากรทางการแพทย�และประชาชนผู�ประสบความเดือดร�อน ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและ
เคร�่องปรุงรส แก�โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ�มเปราะบาง ศูนย�ฉีดวัคซ�น จุดตรวจโคว�ดเช�งรุก ศูนย�พักคอย 

และหน�วยงานต�างๆ มากกว�า 500 แห�งท่ัวประเทศไทย นอกจากน้ียังดำเนินกิจกรรมท่ีคล�ายคลึงกันในประเทศอ่ืนท่ีบร�ษัท
ลงทุน เช�น เว�ยดนาม กัมพูชา ลาว ฟ�ลิปป�นส� ตุรกี สหรัฐอเมร�กา รัสเซ�ย เป�นต�นในป� 2564 บร�ษัทมีรายได�จากการขาย
รวม 512,704 ล�านบาท ด�วยมูลค�าสินทรัพย� 842,681 ล�านบาท มีค�าใช�จ�ายภาษีให�แก�ภาครัฐ 8,282 ล�านบาท โดยการ
ดำเนินงานของบร�ษัทได�รับผลกระทบของการแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่ส�งผลให�มีการบร�โภคที่ลดลง ทำให�ราคา
เน้ือสัตว�หลักปรับตัวลดลงจากป� 2563 ในหลายพ้ืนท่ี ในขณะท่ีบร�ษัทมีค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานเพ่ิมข�น้ จากการยกระดับ
มาตรฐานด�านสุขอนามัยในสถานประกอบการขั�นสูงสุด พร�อมไปกับการดำเนินการเพ่ือดูแลความปลอดภัยให�กับพนักงาน
และผลิตภัณฑ�ของโรงงานอย�างเต็มที่ นอกจากนั�น ต�นทุนวัตถุดิบและต�นทุนค�าขนส�งในป� 2564 ปรับตัวสูงข�้น สิ่งเหล�านี้
เป�นป�จจัยหลักทำให�บร�ษัทมีกำไรสุทธ� 13,028 ล�านบาทในป� 2564 ลดลงจากป� 2563  
คณะกรรมการบร�ษัทได�มีมติเห็นควรเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป� 2565 พิจารณาอนุมัติการจ�ายเง�นป�นผล
ประจำป� 2564 ในอัตราหุ�นละ 0.65 บาท โดยเป�นเง�นป�นผลระหว�างกาลท่ีจ�ายให�ผู�ถือหุ�นเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2564 จำนวน 
0.40 บาทต�อหุ�น และเป�นเง�นป�นผลประจำป�ที่เสนอจ�ายให�ผู�ถือหุ�นจำนวน 0.25 บาทต�อหุ�น 
ในป� 2564 บร�ษัทมีการเปล่ียนแปลงด�านการลงทุนที่มีนัยสำคัญ 2 โครงการ ได�แก� 
1) การโอนกิจการทั�งหมดของบร�ษัท ซ�.พี. ร�เทล โฮลดิ้ง จำกัด ซ�่งลงทุนในธุรกิจค�าปลีกหร�อกิจการโลตัสส� ที่เดิมบร�ษัท
ถือหุ�นร�อยละ 20 ให�แก�บร�ษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro”) โดยบร�ษัทได�รับหุ�นเพิ่มทุนของ Makro เป�น
ค�าตอบแทน ทำให�บร�ษัทถือหุ�นโดยตรงใน Makro ร�อยละ 10.21 ต�อมาบร�ษัทได�ดำเนินการเสนอขายหุ�นสามัญ Makro 
บางส�วนให�แก�ประชาชนทั่วไป ส�งผลให�บร�ษัทถือหุ�นโดยตรงใน Makro ร�อยละ 8.85 เม่ือรายการแล�วเสร็จ
2) การนำหุ�นสามัญทั�งหมดของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยที่บร�ษัทถือหุ�นร�อยละ 49.74 
ออกจากการเป�นหลักทรัพย�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฮ�องกง ส�งผลให�สัดส�วนการถือหุ�นสามัญใน CPP เพิ่มข�้นเป�น
ร�อยละ 75.00 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2565 
สุดท�ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วนสำหรับ
การสนับสนุนและความไว�วางใจที่ดีเสมอมา บร�ษัทยังคงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามว�สัยทัศน� “ครัวของโลก” เพื่อสร�าง
ความมั่นคงทางอาหาร บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล�อมควบคู�ไปกับการดำเนิน
ธุรกิจเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างยั่งยืนตลอดไป

สารจากผู�บร�หาร
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สหประชาชาติ บนพื้นฐานของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

บร�ษัทให�ความสำคัญกับความมุ�งม่ันว�จัยและพัฒนา สร�างสรรค�นวัตกรรมด�านคุณค�าอาหาร (Nutrition) และสร�างมูลค�าเพ่ิม
ให�กับผลิตภัณฑ�มุ�งเน�นเพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดีอย�างต�อเนื่อง รวมถึงจัดให�มีการจัดจำหน�ายไปยังช�องทางต�างๆ 
ให�สอดคล�องกับพฤติกรรมของผู�บร�โภค มีการบร�หารทรัพยากรอย�างมีประสิทธ�ภาพด�วยการใช�ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(Automation) ทั�งนำระบบดิจ�ทัล (Digitization) มาใช�ในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจและเพิ่มประสิทธ�ภาพ 
ดูแลคุณภาพช�ว�ตและความปลอดภัยของพนักงาน พร�อมทั�งส�งเสร�มเกษตรกร คู�ค�า และสังคมให�เติบโตไปด�วยกัน
ป� 2564 นับได�ว�าเป�นอีกหน่ึงป�ท่ีมีความท�าทายในการดำเนินธุรกิจจากการระบาดของเช�อ้ไวรัสโคโรนา 19 (โคว�ด-19) ท่ีมี
ผลกระทบต�อเศรษฐกิจท่ัวโลก โดยเฉพาะกำลังซ�อ้ของผู�บร�โภคท่ีลดลง รวมถึงการผันเปล่ียนเข�าสู�สังคมบร�บทใหม�ท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู�บร�โภค ซ�่งก�อให�เกิดการบร�หารจัดการองค�กรให�มีประสิทธ�ภาพที่มุ�งใช�นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมากข�้น
ภายใต�สถานการณ�ที่ท�าทายนี้ การสร�างความมั่นคงทางอาหารเป�นหนึ่งในป�จจัยสำคัญที่สนับสนุนให�โลกก�าวข�ามว�กฤต
ครั�งนี้ไปได� บร�ษัทได�วางแผนบร�หารจัดการเพิ่มมาตรการป�องกันทั�งกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานให�มี
ความปลอดภัยอย�างเข�มงวด  พร�อมไปกับการดูแลพนักงานและครอบครัว รวมถึงการดำเนินการจัดหาวัคซ�นให�กับพนักงาน 
นอกจากนั�น ยังได�มีการประสานงานกับภาครัฐของแต�ละประเทศเพื่อร�วมดูแลสังคมรอบด�าน
สำหรับการดูแลสังคมรอบด�านนั�น บร�ษัทได�ร�วมสร�างความม่ันคงทางอาหารแก�สังคมไทยและในหลายประเทศ ผ�านโครงการ 
"CPF ส�งอาหารจากใจ ร�วมต�านภัยโคว�ด-19" มาตั�งแต�ป� 2563 และโครงการ "ซ�พีร�อยเร�ยงใจ สู�ภัยโคว�ด-19" ส�งมอบ
อาหารและเคร�่องดื่มเพื่อบุคลากรทางการแพทย�และประชาชนผู�ประสบความเดือดร�อน ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและ
เคร�่องปรุงรส แก�โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ�มเปราะบาง ศูนย�ฉีดวัคซ�น จุดตรวจโคว�ดเช�งรุก ศูนย�พักคอย 

และหน�วยงานต�างๆ มากกว�า 500 แห�งท่ัวประเทศไทย นอกจากน้ียังดำเนินกิจกรรมท่ีคล�ายคลึงกันในประเทศอ่ืนท่ีบร�ษัท
ลงทุน เช�น เว�ยดนาม กัมพูชา ลาว ฟ�ลิปป�นส� ตุรกี สหรัฐอเมร�กา รัสเซ�ย เป�นต�นในป� 2564 บร�ษัทมีรายได�จากการขาย
รวม 512,704 ล�านบาท ด�วยมูลค�าสินทรัพย� 842,681 ล�านบาท มีค�าใช�จ�ายภาษีให�แก�ภาครัฐ 8,282 ล�านบาท โดยการ
ดำเนินงานของบร�ษัทได�รับผลกระทบของการแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่ส�งผลให�มีการบร�โภคที่ลดลง ทำให�ราคา
เน้ือสัตว�หลักปรับตัวลดลงจากป� 2563 ในหลายพ้ืนท่ี ในขณะท่ีบร�ษัทมีค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานเพ่ิมข�น้ จากการยกระดับ
มาตรฐานด�านสุขอนามัยในสถานประกอบการขั�นสูงสุด พร�อมไปกับการดำเนินการเพ่ือดูแลความปลอดภัยให�กับพนักงาน
และผลิตภัณฑ�ของโรงงานอย�างเต็มที่ นอกจากนั�น ต�นทุนวัตถุดิบและต�นทุนค�าขนส�งในป� 2564 ปรับตัวสูงข�้น สิ่งเหล�านี้
เป�นป�จจัยหลักทำให�บร�ษัทมีกำไรสุทธ� 13,028 ล�านบาทในป� 2564 ลดลงจากป� 2563  
คณะกรรมการบร�ษัทได�มีมติเห็นควรเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป� 2565 พิจารณาอนุมัติการจ�ายเง�นป�นผล
ประจำป� 2564 ในอัตราหุ�นละ 0.65 บาท โดยเป�นเง�นป�นผลระหว�างกาลท่ีจ�ายให�ผู�ถือหุ�นเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2564 จำนวน 
0.40 บาทต�อหุ�น และเป�นเง�นป�นผลประจำป�ที่เสนอจ�ายให�ผู�ถือหุ�นจำนวน 0.25 บาทต�อหุ�น 
ในป� 2564 บร�ษัทมีการเปล่ียนแปลงด�านการลงทุนที่มีนัยสำคัญ 2 โครงการ ได�แก� 
1) การโอนกิจการทั�งหมดของบร�ษัท ซ�.พี. ร�เทล โฮลดิ้ง จำกัด ซ�่งลงทุนในธุรกิจค�าปลีกหร�อกิจการโลตัสส� ที่เดิมบร�ษัท
ถือหุ�นร�อยละ 20 ให�แก�บร�ษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro”) โดยบร�ษัทได�รับหุ�นเพิ่มทุนของ Makro เป�น
ค�าตอบแทน ทำให�บร�ษัทถือหุ�นโดยตรงใน Makro ร�อยละ 10.21 ต�อมาบร�ษัทได�ดำเนินการเสนอขายหุ�นสามัญ Makro 
บางส�วนให�แก�ประชาชนทั่วไป ส�งผลให�บร�ษัทถือหุ�นโดยตรงใน Makro ร�อยละ 8.85 เม่ือรายการแล�วเสร็จ
2) การนำหุ�นสามัญทั�งหมดของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยที่บร�ษัทถือหุ�นร�อยละ 49.74 
ออกจากการเป�นหลักทรัพย�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฮ�องกง ส�งผลให�สัดส�วนการถือหุ�นสามัญใน CPP เพิ่มข�้นเป�น
ร�อยละ 75.00 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2565 
สุดท�ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วนสำหรับ
การสนับสนุนและความไว�วางใจที่ดีเสมอมา บร�ษัทยังคงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามว�สัยทัศน� “ครัวของโลก” เพื่อสร�าง
ความมั่นคงทางอาหาร บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล�อมควบคู�ไปกับการดำเนิน
ธุรกิจเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างยั่งยืนตลอดไป

สารจากผู�บร�หาร



ความมุ�งมั่นของบร�ษัท โครงสร�างการดำเนินธุรกิจ

ทิศทางกลยุทธ�เพ�อ่การเตบิโตอย�างย่ังยืน

การกำกับดูแลกิจการ

เติบโตอย�างยั่งยืน มุ�งสู�ความเป�นเลิศ สร�างพ�้นฐานที่มั่นคง

รับผ�ดชอบต�อสังคม
และสิ�งแวดล�อม

มุ�งเน�นการพัฒนา
บุคลากร

ขยายธุรกิจ
เกษตรอ�ตสาหกรรม
และอาหารครบวงจร

สร�างศักยภาพการเติบโต
สู�ระดับโลก

เป�นผู�นำแห�งคุณภาพ
และอาหารปลอดภัย

สร�างสรรค�นวัตกรรม
และเพ��มประสิทธิภาพ

* % ของรายได�จากการขาย ป� 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อื่น ๆ(3)

24%*

เว�ยดนาม(2)

22%*

จ�น(2)

6%*

กิจการต�างประเทศ
63%*

Andhra Pradesh Broodstock
Multiplicationcentre

ซีพ�-เมจ�

HyLife

Westbridge Foods Holding
B.V.

รอส บร�ดเดอร�ส สยาม

อาเบอร� เอเคอร�ส ประเทศไทย

SuperDrob

Camanor Produtos Marinhos

A.P.P Enterprise, Inc.

บมจ.ซีพ� ออลล�

Well Well Invest S.A.

สยาม ร�เว�ย

Rosleko SP.ZO.O

นว 84

Lotus Distribution
International Limited

Feng Sheng Livestock

BHJ Kalino Food AB

บมจ. สยามแม็คโคร

บร�ษัทร�วมและการร�วมค�าอื่นของ CPP
และ CTEI(4)

(74.99%)

(59.99%)

(50.10%)

(50.00%)

(49.99%)

(49.98%)

(49.45%)

(40.00%)

(39.60%)

(33.99%)

(33.33%)

(29.99%)

(26.67%)

(25.00%)

(20.50%)

(19.50%)

(15.08%)

(8.85%)

ในประเทศ
31%*

ส�งออก
6%*

กิจการประเทศไทย
37%*

อังกฤษ

สาธารณรัฐจ�น (ไต�หวัน)

สหรัฐอเมร�กา

อินเดีย

มาเลเซีย

ฟ�ลิปป�นส�

รัสเซีย

กัมพ�ชา

ตุรกี

จ�น (CTEI)

ลาว

โปแลนด�

เบลเยียม

ศร�ลังกา

ครัวของโลก
ส�งมอบผลิตภัณฑ�ที่เป��ยมไปด�วยคุณภาพ
ให�แก�ผู�บร�โภคทั่วทุกมุมโลก

ดำเนินธุรกิจเกษตรอ�ตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพ�่อนำเสนอผลิตภัณฑ�

ท่ีมีคุณภาพในด�านคุณค�าทางโภชนาการ รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบ

ย�อนกลับได� โดยมุ�งมั่นในการสร�างธุรกิจตามพ�้นที่ยุทธศาสตร� และให�ความสำคัญ

ในการสร�างกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยได�มาตรฐานระดับสากล ใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�จำกัด

อย�างคุ�มค�าและเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม เพ�่อยกระดับข�ดความสามารถในการแข�งขัน

ในระดับแนวหน�าของอ�ตสาหกรรม และสร�างผลตอบแทนให�แก�ผู�ถือหุ�นอย�างเหมาะสม 

ด�วยความใส�ใจในผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วนเพ�่อการเติบโตอย�างยั่งยืน

พันธกิจ

ว�สัยทัศน�

สามประโยชน� สู�ความย่ังยืน
(ต�อประเทศ ประชาชนและบร�ษัท)

มีคุณธรรม ความซ่ือสัตย�
และรู�จักตอบแทนบุญคุณ

ทําเร็ว
และมีคุณภาพ

ทําเร�่องยาก
ให�เป�นเร�่องง�าย

ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

สร�างสรรค�
สิ�งใหม�

บร�ษัทร�วม
และการร�วมค�า(1)

หมายเหตุ:
(1) % การถือหุ�น หมายถึงการถือหุ�นโดยบร�ษัท ทั้งทางตรงและทางอ�อม
(2) ดําเนินงานภายใต� C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) 
(3) รายช่ือพ�้นท่ีท่ีมีฐานการผลิต
(4) กลุ�มบร�ษัทร�วมและการร�วมค�าอื่นของ CPP และ CTEI ดูรายละเอียดได�ที่หมายเหตุประกอบงบการเง�นสําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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โปแลนด�

เบลเยียม

ศร�ลังกา

ครัวของโลก
ส�งมอบผลิตภัณฑ�ที่เป��ยมไปด�วยคุณภาพ
ให�แก�ผู�บร�โภคทั่วทุกมุมโลก

ดำเนินธุรกิจเกษตรอ�ตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพ�่อนำเสนอผลิตภัณฑ�

ท่ีมีคุณภาพในด�านคุณค�าทางโภชนาการ รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบ

ย�อนกลับได� โดยมุ�งมั่นในการสร�างธุรกิจตามพ�้นที่ยุทธศาสตร� และให�ความสำคัญ

ในการสร�างกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยได�มาตรฐานระดับสากล ใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�จำกัด

อย�างคุ�มค�าและเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม เพ�่อยกระดับข�ดความสามารถในการแข�งขัน

ในระดับแนวหน�าของอ�ตสาหกรรม และสร�างผลตอบแทนให�แก�ผู�ถือหุ�นอย�างเหมาะสม 

ด�วยความใส�ใจในผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วนเพ�่อการเติบโตอย�างยั่งยืน

พันธกิจ

ว�สัยทัศน�

สามประโยชน� สู�ความย่ังยืน
(ต�อประเทศ ประชาชนและบร�ษัท)

มีคุณธรรม ความซ่ือสัตย�
และรู�จักตอบแทนบุญคุณ

ทําเร็ว
และมีคุณภาพ

ทําเร�่องยาก
ให�เป�นเร�่องง�าย

ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

สร�างสรรค�
สิ�งใหม�

บร�ษัทร�วม
และการร�วมค�า(1)

หมายเหตุ:
(1) % การถือหุ�น หมายถึงการถือหุ�นโดยบร�ษัท ทั้งทางตรงและทางอ�อม
(2) ดําเนินงานภายใต� C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) 
(3) รายช่ือพ�้นท่ีท่ีมีฐานการผลิต
(4) กลุ�มบร�ษัทร�วมและการร�วมค�าอื่นของ CPP และ CTEI ดูรายละเอียดได�ที่หมายเหตุประกอบงบการเง�นสําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



กิจการของบร�ษัท

ทว�ปยุโรป

อังกฤษ รัสเซีย ตุรกี เบลเยียม โปแลนด�
ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหาร

ไก�เนื้อครบวงจร อาหารพร�อมทาน ฟาร�มไก�เนื้อ

ทว�ปอเมร�กาเหนือ

สหรัฐอเมร�กา แคนาดา
ฟาร�มสุกร และแปรรูปสุกร

ฟาร�มกุ�ง

สุกรครบวงจร

บร�ษัทมีการลงทุนและร�วมลงทุนใน 17 ประเทศ
ผู�บร�โภค

>4,000
ล�านคน

40
ประเทศ

5
ทว�ปทั่วโลก

ส�งออกไปกว�า

ทว�ปเอเชีย

ไทย
สัตว�บก สัตว�น้ำครบวงจร

เว�ยดนาม
สัตว�บก สัตว�น้ำครบวงจร สัตว�บก สัตว�น้ำครบวงจร

จ�น

สาธารณรัฐจ�น (ไต�หวัน)
สัตว�บกครบวงจร

อินเดีย
ไก�เนื้อครบวงจร

อาหารสัตว�น้ำ
และฟาร�มสัตว�น้ำ

สัตว�บก สัตว�น้ำ
ครบวงจร

ศร�ลังกา กัมพ�ชา ฟ�ลิปป�นส� มาเลเซีย ลาว
อาหารพร�อมทาน

อาหารพร�อมทาน

สัตว�บกครบวงจร สัตว�บกครบวงจรสัตว�บกครบวงจร

อาหารสัตว�น้ำ
และฟาร�มสัตว�น้ำ

อาหารสัตว�บก

ไก�เนื้อครบวงจร

ฟาร�มสุกร

หมายเหตุ:

เฉพาะท่ีมีฐานการผลิตและเป�นบร�ษัทย�อย ร�วม และร�วมค�า

ทว�ปอเมร�กาใต�

บราซิล
ฟาร�มกุ�งและแปรรูปกุ�ง
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ธุุรกิิจอาหาร 
(Food)
ได้้แก่่ ก่ารผลิิตเน้ื้�อสััตว์์แปรรูปก่่�งปรงุสักุ่ 
แลิะปรุงสุัก่ แลิะก่ารผลิิตผลิิตภััณฑ์์อาหาร 
สัำาเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทานื้ รว์ม 
ถึ่งก่ิจก่ารช่่องทางก่ารจำาหนื้่ายอาหาร
แลิะร้านื้อาหาร

ธุุรกิิจของบริษััทโดยสรุป
บริษััทดำาเนิินิธุุรกิิจเกิษัตรอุตสาหกิรรมและอาหารครบวงจร
โดยจำาแนิกิธุุรกิิจตามลักิษัณะผลิตภััณฑ์์เป็นิ 3 ประเภัท

ธุุรกิิจกิารเล้�ยงสัตว์และแปรรูป 
(Farm and Processing)
ได้้แก่ ่ก่ารเพาะพนัื้ธุ์ุส์ัตัว์ ์ก่ารเลิ้�ยงสัตัว์ ์
เพ้�อก่ารค้้าแลิะก่ารแปรรูปเนื้้�อสััตว์์ 
ขั้ั�นื้พ้�นื้ฐานื้

ธุุรกิิจอาหารสัตว์
(Feed)
ได้้แก่ ่ก่ารผลิติแลิะจำาหนื้า่ยอาหารสัตัว์์

ผลิตอาหารสัตว์
พัฒนื้านื้วั์ตก่รรมก่ระบว์นื้ก่ารผลิิต
อาหารสััตว์์อย่างต่อเนื้้�อง ค้ว์บคู้่ไปก่ับ
ก่ารให้ค้ว์ามสัำาค้ัญต่อก่ารดู้แลิรัก่ษา 
สัิ�งแว์ด้ลิอ้ม แลิะลิด้ผลิก่ระทบตอ่ช่มุช่นื้ 
ม้ก่ารสันื้ัับสันืุ้นื้ภัาค้ก่ารผลิิิตขั้อง
เก่ษตรก่รท้้องถึิ�นื้ ตลิอด้จนื้ม้ระบบ
ตรว์จสัอบยอ้นื้ก่ลิบัถ่ึงท้�มาขั้องว์ตัถึดุ้บิ
เพ้�อแสัด้งถึง่ค้ว์ามโปรง่ใสั สัรา้งค้ว์าม
ไว์้ใจต่อผู้ม้สั่ว์นื้ได้้เสั้ย

เล้�ยงสัตว์และแปรรูป
นื้ำาเทค้โนื้โลิย้้ทัันื้สัมััยแลิะเป็นื้มิตร 
ก่ัับสัิ�งแว์ด้ล้ิอมมาใช่้้ตลิอด้ก่ระบว์นื้ 
ก่ารเลิ้�ยง ค้ว์บคู่่้ไปก่ัับก่ารดู้แลิค้ว์าม
เป็นื้อยู่ท่้��ด้้้ขั้องสััตัว์์ต์ามหลิักั่สัว์ัสััดิิ้ภัาพ
สััตว์์์สัาก่ลิเพ้�่อให้้ได้้้มาซึ่่่�่งผลิิิตภัััณฑ์์์
ท้�่ ม้้คุ้ณภัาพแลิะค้ว์ามปลิอด้ภััยตาม
มาตรฐานื้สัาก่ลิ

ผลิตอาหาร
เพิ�มมลูิค่้าผลิิตภััณฑ์อ์าหารแปรรูปแลิะ 
ผลิิตภััณฑ์์อาหารพร้อมรับประทานื้ท้�ม้ 
คุ้ณภัาพในื้ด้้านื้คุ้ณค้่าทางโภัช่นื้าก่าร 
อย่างต่อเนื้้�อง เพ้�อสัุขั้ภัาพท้�ด้้ ราค้า
เขั้้าถ่ึงได้้ ด้้ว์ยนื้วั์ตก่รรมก่ารผลิิต 
ท้�ทันื้สัมยัเปน็ื้มติรต่อสัิ�งแว์ด้ลิอ้ม แลิะ
สัามารถึตรว์จสัอบย้อนื้ก่ลิับได้้ตลิอด้
ก่ระบว์นื้ก่ารผลิิต



สัดส่วนิรายได้จากิกิารขาย
แบ่งตามผลิตภััณฑ์์

สัดส่วนิรายได้จากิกิารขาย
แบ่งตามขอบเขตกิารดำาเนิินิธุุรกิิจ

54%
ธุุรกิิจกิารเล้�ยงสัตว์

และแปรรูป

21%
ธุุรกิิจอาหาร

63%
ต่างประเทศ

25%
ธุุรกิิจอาหารสัตว์

ขอบเขตในิกิารดำาเนิินิธุุรกิิจจำาแนิกิออกิเป็นิ 2 ส่วนิหลักิ

กิิจกิารประเทศไทย
ประก่อบธุ์ุรก่ิจเก่ษตรอุตสัาหก่รรมแลิะอาหารเพ้�อจำาหนื้่าย
ในื้ประเทศไทย แลิะเพ้�อส่ังออก่ไปยังต่างประเทศมาก่ก่ว์่า 
40 ประเทศ

กิิจกิารต่างประเทศ
ลิงทนุื้แลิะรว่์มลิงทนุื้ในื้ธุ์รุก่จิเก่ษตรอตุสัาหก่รรมแลิะอาหาร
ในื้ 16 ประเทศ ได้้แก่่ เว์ียด้นื้าม จีนื้ รว์มถึ่งสัาธุ์ารณรัฐจีนื้ 
(ไต้หว์ันื้) อังก่ฤษ สัหรัฐอเมริก่า อินื้เด้้ย มาเลิเซึ่่ีย ฟิิลิิปปนิื้สั์ 
รัสัเซึ่่ีย ก่ัมพูช่า ตุรก่้ ลิาว์ โปแลินื้ด์้ เบลิเย้ยม ศรีลิังก่า แลิะ
ร่ว์มทุนื้ในื้แค้นื้าด้า แลิะบราซึ่่ิลิ

31%
ประเทศไทย
(ในิประเทศ)

6%
ประเทศไทย
(ส่งออกิ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) 

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 
 

ส่วนท ี1  

การประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี1 

1. โครงสร้างและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัท 

ด้วยวิสยัทศัน์ “ครัวของโลก” ทีมีการเติบโตอย่างยงัยืน  บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) (“ซีพีเอฟ”) และบริษัทย่อย 

(รวมเรียกซีพีเอฟและบริษัทย่อยว่า “บริษัท”) มุ่งมนัสร้างสรรค์พฒันานวตักรรมในการดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบ

วงจร เพือสร้างความมันคงทางอาหาร โดยการเสนอผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพด้านคุณค่าทางโภชนาการ และความปลอดภัย สามารถ

ตรวจสอบย้อนกลบัได้ โดยสร้างธุรกิจตามพืนทียุทธศาสตร์ทีเหมาะสม ให้ความสําคญัในการมีกระบวนการผลิตทีทนัสมยั ได้มาตรฐาน

ระดบัสากล ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อชมุชนและสิงแวดล้อม เพือยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท

ในระดบัแนวหน้าของอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ด้วยความใส่ใจทีจะสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกภาคส่วน   

เพือเป็นการผลกัดนัวิสัยทศัน์และพนัธกิจข้างต้นให้บรรลเุป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์

ของบริษัทเป็นประจําทุกปี โดยทิศทางกลยุทธ์องค์กร ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ “เติบโตอย่างยังยืน มุ่ งสู่ความเป็นเลิศ 

และสร้างพืนฐานทีมันคง” ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยค่านิยม CPF Way บนพืนฐานการกํากับดูแลกิจการทีดี 

อั น รวม ถึ ง ก ารกํ ากั บ ก าร

ปฏิ บั ติตามกฎเกณ ฑ์  การ

ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ ก า ร

บริหารความเสียงทคีรอบคลุม 

 พร้อมไปกับความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและรักษาไว้ซึงสิงแวดล้อม

ทีดี 

บริษัทมีความเชือมันใน

ศักยภาพ การเติบ โต และการ

พัฒนาของอุตสาหกรรมเกษตร

แล ะอ าหารใน ห ล ายป ระเทศ 

ทัวโลก รวมถึงการเติบโตของ

การบริโภคในระยะยาว จึงได้

กําหนดกลยุทธ์การขยายธุรกิจ

ไปยังต่างประเทศ ด้วยการนํา

ความรู้ ความเชียวชาญในธุรกิจ

เกษ ตรครบ วงจรทีทันส มัยไป

ลงทุนในประเทศต่างๆ  ขณะเดียวกนั บริษัทมีกลยุทธ์ในการเพิมมูลค่าให้กบัธุรกิจ เพือตอบสนองต่อความเปลียนแปลงด้านพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค เช่น ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานและสินค้าแปรรูปภายใต้ตราสินค้าซีพีและตราสินค้าอืนของบริษัท รวมถึงการขยายช่อง

ทางการจัดจําหน่ายสินค้าอย่างทัวถึง รวมทงัสรรค์สร้างนวตักรรมเพือประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์ทีมี

คุณค่าทางโภชนาการทีดีขึน บริษัทให้ความสําคัญอย่างยิงด้านการสร้างความผูกพันองค์กรและการพัฒนาทักษะความรู้ให้กับพนักงาน 

พร้อมไปกบัการดูแลบคุลากรและครอบครัว  

 

 

 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี2 

1.1.2 การเปลยีนแปลงและพัฒนาการทสีําคัญ 

ประวติัความเป็นมา 

ซีพีเอฟจดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด เมือวันที 17 มกราคม 2521 ในนาม “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จํากัด” ด้วยทุน 

จดทะเบียนเริมแรก 5 ล้านบาท โดยเริมด้วยธุรกิจอาหารสตัว์บกและการเลียงสตัว์บกในประเทศไทย ต่อมาในเดือนธันวาคม 2530 ซีพีเอฟ

ได้รับอนุญาตให้นําหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชือย่อหลักทรัพย์ว่า 

“CPF”  หลังจากนัน บริษัทได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจการเลียงกุ้ งครบวงจรในปี 2531 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดในเดือนมกราคม 

2537 

ในปี 2541 ซีพีเอฟได้เข้าซือบริษัททีดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมด้านการเลียงสัตว์ และการแปรรูปเนือสัตว์ของเครือเจริญ 

โภคภัณฑ์ เข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารงานของซีพีเอฟ โดยได้ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี 2542 และเปลียนชือบริษัทเป็น “บริษัท 

เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)” พร้อมประกาศวิสยัทศัน์ความต้องการเป็น “ครัวของโลก” (Kitchen of the World) ทีมีการดําเนิน

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพือผลิตสินค้าเนือสัตว์ และสินค้าอาหารคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคทัวโลก หลังจากนัน บริษัทได้มีการ

ขยายธุรกิจไปลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนือง และในปี 2548 ได้เริมใช้ตราสินค้า  กับสินค้าเนือสัตว์แปรรูปพืนฐาน พร้อมกับการ

เริมธุรกิจการผลิตสินค้าอาหารพร้อมรับประทานภายใต้ตราสินค้าดงักล่าวออกจําหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปต่างประเทศ รวมถึง

การขยายช่องทางการจดัจําหน่ายสินค้าของบริษัทในรูปแบบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอาหาร และร้านอาหาร 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ซีพีเอฟมีทุนชําระแล้ว 8,611,242,385 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 8,611,242,385 หุ้น และมี

มลูค่าตามราคาตลาด ประมาณ 219,587 ล้านบาท 

การเปลียนแปลงและพฒันาทีสําคญัในปี 2564 

- ลงทนุในบริษัททีถือครองทีดินเพอืใช้ในการปลกูพืชเพอืการเกษตร 

ในเดือนมีนาคม 2564 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (“CPFTH”) ซงึเป็นบริษัทย่อยทีซีพีเอฟถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 

ได้เข้าซือหุ้นสามัญทงัหมดในบริษัท สวนสมบูรณ์ จํากัด ทีถือครองทีดินเพือใช้ในการปลูกพืชเพือการเกษตร  ส่งผลให้บริษัท  

สวนสมบรูณ์ จํากดั มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพีเอฟ 

- ซือหุ้นสามญัเพิมเติมใน C.P. Aquaculture (India) Private Limited (“CPA”) 

ในเดือนเมษายน 2564 และเดือนมิถุนายน 2564 ซีพเีอฟและบริษัทย่อยได้เข้าซือหุ้นสามัญเพิมเติมอีกร้อยละ 30.50 และ 12.50 

ของจํานวนหุ้นทังหมดของ C.P. Aquaculture (India) Private Limited (“CPA”) ตามลําดบั ทําให้สัดส่วนการถือหุ้น CPA จาก

เดิมทีถืออยู่ร้อยละ 31.70 เพิมขึนเป็นร้อยละ 75.00 และ CPA เปลียนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของซีพีเอฟ โดย 

CPA เป็นบริษัททีจดทะเบียนจัดตังในประเทศอินเดีย โดยประกอบธุรกิจหลักคือ ผลิตและจําหน่ายอาหารกุ้ ง ฟาร์มเพาะฟัก 

ลกูกุ้ง และจําหน่ายกุ้งแปรรูปขนัต้น 

- ลงทนุในธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารในประเทศเกาหลีใต้ 

ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิง จํากัด (“CPM”) ซึงเป็นบริษัทย่อยทีซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 

99.99 ได้เข้าซือหุ้นสามัญทังหมดของ Consumer Package Commerce Co., Ltd. ทีประกอบธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศเกาหลีใต้ ส่งผลให้ Consumer Package Commerce Co., Ltd. มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม

ของซีพีเอฟกกกก  

- ลงทนุในธุรกิจการจดัการคลงัสินค้าและโลจิสติกส์ 

ในเดือนธันวาคม 2564 ซีพีเอฟได้เข้าซือหุ้ นสามัญในบริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“AM”) ซึงประกอบธุรกิจการ

จดัการคลงัสินค้าและโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 19.00 ของทุนจดทะเบียนทงัหมดของ AM โดย AM เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 99.997 

ในบริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จํากดั ซงึเป็นบริษัททดีําเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส ์

 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี3 

- โอนกิจการทงัหมดของบริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิง จํากัด (“CPRH”) การทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดในบริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด (มหาชน) (“MAKRO”) ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิง จํากัด (“CPH”) และการเสนอขายหุ้นใน MAKRO ให้แก่

ประชาชนทวัไป 

(1) การโอนกิจการทังหมดของ CPRH ซึงเป็นบริษัทร่วมทีซีพี เอฟถือหุ้ นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ผ่าน CPM 

ให้แก่MAKRO (“EBT”) ซงึมีมลูค่ารวม 43,589,814,450 บาท (คํานวณตามสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.00 ของ CPM ใน 

CPRH) โดย MAKRO ได้ออกหุ้นเพิมทุนใหม่ให้แก่ CPRH ในจํานวน 5,010,323,500 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น เพือเป็นการชําระค่าตอบแทนสําหรับการทํา EBT ดังกล่าว  ซึงรายการ EBT ดงักล่าว

ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วเมือวนัท ี25 ตุลาคม 2564 และ CPRH ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและเริมชําระบญัชี โดย CPRH ได้โอน

ทรัพย์สินทงัหมดของ CPRH รวมถึงหุ้นใน MAKRO ให้แก่ CPM ในฐานะผู้ ถือหุ้นของ CPRH ตามสดัส่วนการถือหุ้นจํานวน 

1,002,064,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.21 

(2) การทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดใน MAKRO โดย CPM ร่วมกับ CPH อันเป็นผลจาก EBT ตามหลักเกณฑ์ของ

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ

ครอบงํากิจการ ลงวันที 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทังทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) เนืองจากจํานวนหุ้ นที CPM จะถือใน 

MAKRO ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ รวมแล้วคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 76.19 ของจํานวนหุ้นทีมี

สิทธิออกเสียงทังหมดของ MAKRO ในช่วงระหว่างวันที 27 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2564 ซึงเมือสินสุด

ระยะเวลาการทําคําเสนอซือ ปรากฎว่ามีผู้ แสดงเจตนาเสนอขายหุ้ น MAKRO รวมทังสิน 4,117 หุ้น ในการนี CPM จึง

ได้รับซือหุ้ นสามัญ MAKRO คิดเป็นสัดส่วนหนึงในสามของจํานวนหุ้ นทีมีผู้ ตอบรับคําเสนอซือในการทําคําเสนอซือ

หลกัทรัพย์ทงัหมดใน MAKRO หรือ 1,372 หุ้น  

(3) การเสนอขายหุ้น MAKRO ของ CPM ให้แก่ประชาชนทัวไป (Public Offering) ภายหลังรายการลําดับที 1 และ 2 เสร็จ

สมบูรณ์แล้ว  โดย MAKRO ได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ประชาชนทวัไป (Public Offering หรือ 

“PO”) ในช่วงวนัที 4 ถงึ 9 ธันวาคม 2564 ซึง CPM ได้นําหุ้นสามัญ MAKRO ที CPM ได้รับจากการคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ ถือ

หุ้ นของ CPRH ตามทีชีแจงไปในรายการลําดับที 1 จํานวน 66 ล้านหุ้ น ร่วมเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป (Public 

Offering) ด้วย ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CPM ใน MAKRO ลดลงจากร้อยละ 10.21 ของจํานวนหุ้นสามัญทีออก

และจําหน่ายได้แล้วทังหมดของ MAKRO ภายหลังจากการทํา EBT เหลือร้อยละ 8.85 ของจํานวนหุ้ นสามัญทีออกและ

จําหน่ายได้แล้วทงัหมดของ MAKRO ภายหลงั PO ของ MAKRO เสร็จ 

- ลงทนุในธุรกิจสกุรในประเทศรัสเซีย 

ในเดือนธันวาคม 2564 LLC RBPI Voronezh ซึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมทีจัดตังขึนใหม่ของซีพีเอฟ ได้เข้าซือธุรกิจสุกรใน

ประเทศรัสเซีย ได้แก่ LLC Agro-Sojuz TS และ LLC Mjaso-Sojuz T ซึงถือเงินลงทุนทังหมดของบริษัทในกลุ่ม APK-Don ที

ประกอบธุรกิจเพาะปลูกพืชไร่ ผลิตอาหารสัตว์ เพาะพันธ์ุสุกร และฟาร์มสุกร ในเขต Belgorod และ Voronezh ของประเทศ

รัสเซีย ส่งผลให้บริษัทดงักล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพีเอฟ 

- ลงทนุในธุรกิจอาหารทะเล และธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารทีทําจากพืชในประเทศโปแลนด์ 

ในเดือนกันยายน 2564 CPF Poland S.A. ซึงเป็นบริษัทย่อยทางตรงของ CPF ได้เข้าซือธุรกิจอาหารทะเลในประเทศโปแลนด์ 

ได้แก่ Fish Food sp. z o.o. และ MaxFish sp. z o.o. ทีประกอบธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ์อาหารทะเล และการค้าและจัดจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์อาหารทะเล ส่งผลให้บริษัทดงักล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพีเอฟ 

ในเดือนตุลาคม 2564 PLANT-TEC Europe Sp. z o.o. ซึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมทีจัดตงัขึนใหม่ของซีพีเอฟ ได้เข้าซือหุ้นเพิม

ทุนของ Well Well Invest S.A. (“Well Well”) คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้วภายหลังการเพิมทุน ซึงประกอบธุรกิจ

ผลิตภณัฑ์อาหารทีทําจากพืชในประเทศโปแลนด์ ส่งผลให้บริษัทในกลุ่ม Well Well มีสถานะเป็นการร่วมค้าของซีพีเอฟ 

 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี4 

- การนําหุ้นสามัญทังหมดของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ฮ่องกง 

ในเดือนกันยายน 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทของซีพี เอฟได้มีมติอนุมัติให้ CPF Investment Limited (“CPFI”) 

ดําเนินการนําหุ้นสามัญทงัหมดของ CPP ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (“HKEX”) ตาม

ขนัตอนภายใต้มาตรา 99 ของ Companies Act แห่งประเทศเบอร์มิวดา (“โครงการ”) ทงันี จํานวนเงินสงูสดุทีต้องชําระภายใต้

โครงการนีคิดเป็นประมาณ 6,991.27 ล้านดอลล่าร์ฮ่องกง หรือเทียบเท่าประมาณ 30,716 ล้านบาท /1   ในการนี CPP ได้

จัดการประชุมผู้ ถือหุ้ นตามคําสังศาลเบอร์มิวด้า (Court Meeting) และการประชุมผู้ถือหุ้ นพิเศษของ CPP ขึนในวันที 15 

ธันวาคม 2564 เพืออนุมัติโครงการดังกล่าว และทีประชมุได้มีมติอนุมัติตามทีเสนอ  ทังนี หุ้นสามัญของ CPP ได้ถูกเพิกถอน

ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน HKEX ในวนัที 18 มกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยสดัส่วนการถือหุ้นสามญัใน CPP 

ของ CPFI เพมิขึนจากเดิมทีถืออยู่ร้อยละ 49.74 เป็นร้อยละ 75.00 

- ซือหุ้นคืน (Treasury Stock) เพอืบริหารทางการเงิน 

ในเดือนกันยายน 2564 คณะกรรมการบริษัทซีพีเอฟได้มีมติอนุมัติโครงการซือหุ้นคืนเพือบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 

10,000 ล้านบาท โดยหุ้นสามัญทีจะซือคืนมีจํานวนไม่เกิน 400 ล้านหุ้น (มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 4.65 

ของจาํนวนหุ้นสามญัทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัท และมีกําหนดระยะเวลาทีจะซือหุ้นคืนตงัแต่วนัที 15 ตุลาคม 2564 ถึง

วนัที 14 เมษายน 2565 

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนจากการเสนอขายตราสารหนี 

ตามทีซีพีเอฟได้มีการออกหุ้นกู้ จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2564 นัน  ปัจจุบัน ซีพีเอฟได้ใช้เงินจากการเสนอขายหุ้ นกุ้ ทุกชุดครบ

เรียบร้อยแล้ว 

1.1.4 ข้อผูกพันทบีริษัทให้คํามันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี 

ซีพีเอฟได้ให้คํารับรอง และการรับประกัน รวมถึงมีภาระหน้าทีของการเป็นผู้ออกหุ้นกู้  ตามทีระบุไว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและ

หน้าทขีองผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  ของหุ้นกู้แต่ละชดุ เช่น การดํารงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เป็นต้น 

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ตังแต่การผลิตอาหารสตัว์ การเพาะพันธ์ุสัตว์ การเลยีงสัตว์ 

การแปรรูปขันพืนฐาน การผลิตอาหาร และอาหารพร้อมรับประทาน ตลอดจนกิจการช่องทางจําหน่ายผลิตภัณฑ์เนือสัตว์

และอาหาร โดยให้ความสําคัญในด้านสวัสดิภาพสัตว์และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ  อีกทังมีการบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติ พร้อมนําระบบดิจิทัลมาใช้ทังด้าน  กระบวนการทํางาน การ

วางแผน การผลิต การวิเคราะห์ข้อมลูและการค้า เพอืให้ได้มาซึงสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลกัโภชนาการสอดคล้องกับความพึงพอใจ

ของผู้บริโภคทัวโลก และสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบ โดยคํานึงถึงสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม

และสิงแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยังยืน ทีมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์เพือประเทศ 

ประชาชน และบริษัท พร้อมทังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทียังยืนของสหประชาชาติ บนพืนฐานของการกํากับดูแลกิจการ

ทดีี 

บริษัทเชือว่าการรักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจกับ การดูแลและลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและสังคมรอบด้าน

เป็นสิงสําคัญในการสร้างมูลค่าทียังยืนให้กับบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทมีแนวทางบริหารการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่

อย่างจํากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การลดปริมาณอาหารส่วนเกินและขยะอาหารในกระบวนการผลิต การใช้พลังงานและ

ทรัพยากรนําอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานหมุนเวียน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลาสติกแบบครังเดียวทิง

ตลอดห่วงโซ่คณุค่า และการปกป้องฟืนฟปู่าชายเลนและป่าต้นนําทเีป็นฐานทรัพยากรทสีําคญัของประเทศ  

 
/1  4.3935 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ฮ่องกง (อ้างอิงจากอตัราแลกเปลียน ณ วนัที 30 กันยายน 2564 ทีปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 
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(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี5 

การดูแลสังคมรอบด้านรวมถึง การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนทีสอดคล้องกับพืนฐาน

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมตามสิทธิคุณค่าและความสามารถทีมีต่อ

ส่วนรวม การพฒันาทรัพยากรบุคคลตามศกัยภาพความเชียวชาญทีเหมาะสม ควบคู่ไปกับการยกระดบัคณุภาพชีวิตให้บุคลากรพร้อมไป

กบัระดบัค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับการดํารงชีพตามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจและสงัคมในท้องถิน  อีกทงับริษัทยงัมีการบริหารงานเพือ

สนับสนุนคู่ค้าตลอดทงัห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนธุรกิจรายย่อยและเกษตรกรผ่านการสร้างเครือข่ายและแลกเปลียนเรียนรู้ให้เติบโตอย่าง

มันคงไปด้วยกัน การยกระดับความรู้ เกษตรกรคู่ค้า รวมถึงการดูแลชุมชนรอบสถานประกอบการ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

และบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ในห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านแรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั และแรงงานต่างด้าว 

รวมไปถึงประเด็นด้านสงิแวดล้อมทผีู้ประกอบการมีส่วนเกียวข้อง 

บริษัทเริมต้นดําเนินธุรกิจในปี 2521 จากธุรกิจอาหารสตัว์บกและการเลียงสตัว์บกในประเทศไทย ได้ขยายกิจการเพือต่อยอดห่วง

โซ่ธุรกิจไปยังธุรกิจการแปรรูปเนือสัตว์ขันพืนฐาน การผลิตสินค้าอาหารปรุงสุกและอาหารพร้อมรับประทาน ตลอดจนช่องทางการ

จําหน่ายผลิตภณัฑ์เนือสัตว์และอาหาร จนกระทังเป็นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรในปัจจุบนั ทังนีบริษัทได้ขยาย

ธุรกิจให้มีประเภทสตัว์ทงัสตัว์บกและสตัว์นาํ ทหีลากหลายมากขึน โดยประเภทสตัว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนือ ไก่ไข่ เป็ด และกุ้ง  

ในปี 2542 บริษัทได้ประกาศวิสยัทศัน์ “ครัวของโลก” ดวัยพนัธกิจในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการ

เลียงสตัว์และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ ให้แก่ผู้บริโภคทวัโลก โดยดําเนินธุรกิจและร่วมลงทนุในประเทศทีมีศกัยภาพในการเติบโตของ

การเลียงสตัว์ในรูปแบบทีทนัสมยั การบริโภคเนือสตัว์และอาหาร ซงึการลงทนุในแต่ละประเทศนนัขนึอยู่กบัความเหมาะสมและโอกาสทาง

ธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทดําเนินธุรกิจและร่วมลงทุนทังหมดใน 17 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน รวมถึงสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เวียดนาม 

อังกฤษ สหรัฐอเมริการัสเซีย กัมพูชา อินเดีย ฟิลิปปินส์ ตุรกี มาเลเซีย ลาว ศรีลังกา เบลเยียม โปแลนด์ (ตามลําดับของขนาดรายได้) 

รวมถึงการร่วมลงทนุในบราซิล และแคนาดา ทงันี บริษัทได้ส่งออกสินค้าไปกว่า 40 ประเทศ ครอบคลมุ 5 ทวีปทวัโลก  
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1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กิจการประเทศไทย 175,966 33% 180,570 31% 189,191 37% 

1.1 ในประเทศ 143,910 27% 151,429 26% 160,050 31% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 38,427 7% 38,563 7% 43,441 8% 

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 81,371 15% 89,952 15% 91,893 18% 

ธุรกิจอาหาร 24,112 5% 22,914 4% 24,716 5% 

1.2 ส่งออก 32,056 6% 29,141 5% 29,141 6% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 75 0% 58 0% 104 0% 

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 8,038 2% 8,506 1% 6,951 1% 

ธุรกิจอาหาร 23,943 4% 20,577 3% 22,086 4% 

2. กิจการต่างประเทศ 356,607 67% 409,143 69% 323,513 63% 

2.1 ประเทศจีน (CPP) 129,457 24% 157,688 27% 30,456 6% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 98,189 18% 117,430 20% - - 

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 22,139 4% 30,072 5% 20,050 4% 

ธุรกิจอาหาร 9,129 2% 10,186 2% 10,406 2% 

2.2 ประเทศเวียดนาม 85,390 16% 107,793 18% 111,111 22% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 27,552 5% 28,043 5% 33,066 6% 

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 54,759 10% 75,181 13% 72,209 14% 

ธุรกิจอาหาร 3,079 1% 4,569 1% 5,836 1% 

2.3 ประเทศอืนๆ 141,760 27% 143,662 24% 181,946 35% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 35,624 7% 34,097 6% 50,461 10% 

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 69,634 13% 70,980 12% 86,343 17% 

ธุรกิจอาหาร 36,502 7% 38,585 7% 45,142 9% 

รายได้จากการขายรวม 532,573 100% 589,713 100% 512,704 100% 

รายได้อนื 12,307   18,072   16,256   

รวมรายได้ 544,880   607,785   528,960   

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 8,893   9,254   4,167   

รวมรายได้และส่วนแบ่งกําไรฯ 553,773   617,039   533,127   
 เมือวันที 1 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยในประเทศจีนทีดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสตัว์ในประเทศจีน ได้เข้าทํารายการซือธุรกิจสุกรในประเทศจีน โดยชําระ

ค่าตอบแทนมูลค่าสินทรัพย์ด้วยการออกหุ้นใหม่คิดเป็นร้อยละ 65 ของจํานวนหุ้นทังหมดหลงัจากการเพิมทุนให้แก่ผู้ขาย ซึงส่งผลให้มีการเปลียนแปลงการรายงาน 

งบการเงินของบริษัท โดยรายได้ของธุรกิจอาหารสตัว์ในประเทศจีนถูกนําออกจากงบการเงินรวม (deconsolidation) และเริมรับรู้ผลประกอบการของธุรกิจใหม่ในส่วน

แบ่งกําไร/ขาดทนุของบริษัทร่วมและร่วมค้า ตงัแต่วนัท ี1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 

1.2.2 ข้อมูลเกยีวกับผลิตภัณฑ์ 

บริษัทดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ตังแต่ต้นนําจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค เป็น

รูปแบบการดําเนินธุรกิจทีทําให้สามารถควบคุมประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต และก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการผลิตได้อย่างต่อเนือง 

ทังนีเพือให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจําแนกประเภทธุรกิจของบริษัทตามลักษณะผลิตภัณฑ์เป็น 3 

ประเภท คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรูป (Farm and 

Processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สตัว์ การเลียงสัตว์เพือการค้า การแปรรูปเนือสตัว์ขนัพืนฐาน และการจัดจําหน่ายสินค้าดงักล่าวทงัใน

ประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ และ 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนือสัตว์แปรรูปกึงปรุงสุกและปรุงสุก ผลิตภัณฑ์

อาหารสําเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน และการจัดจําหน่ายสินค้าดังกล่าวทงัในประเทศและส่งออก รวมถึงกิจการร้านอาหารและ 

จดุจําหน่ายสินค้า  



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี7 

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ 

(1.1) ธุรกิจอาหารสัตว์ 

บริษัทมีการดําเนินธุรกิจอาหารสัตว์ใน 10 ประเทศทัวโลก ได้แก่ประเทศไทย  เวียดนาม สาธารณรัฐจีน 

(ไต้หวนั) รัสเซีย อินเดีย กมัพชูา ตรุกี ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว และร่วมลงทนุในประเทศแคนาดา 

อาหารสัตว์นับเป็นจุดเริมต้นในห่วงโซ่การผลิตเนือสัตว์และการผลิตอาหารทีมีคุณภาพ บริษัทได้พัฒนา

นวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารสัตว์อย่างต่อเนือง เป็นผลให้บริษัทสามารถผลิตอาหารสัตว์ทีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล บนต้นทุนทีสามารถแข่งขนัได้ และสามารถจัดจําหน่ายได้ในราคาทีเหมาะสม ซงึการดําเนินธุรกิจอาหาร

สัต ว์นันมีปัจจัยแห่งความสําเร็จทังสิน 6 

ปัจจัยหลัก  ได้แก่  1) การจัดหาวัตถุ ดิบทีมี

คณุภาพ 2) สตูรอาหารสตัว์ทีเหมาะสมกับสตัว์แต่ละประเภท มี

คุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 3) การผลิตที

สะอาด ได้มาตรฐานสากล 4) สิ นค้ามีคุณ ภาพ สาม ารถ

ตรวจสอบย้อนกลับได้ 5) มี ต้นทุนทีแข่งขันได้ สามารถจัด

จําหน่ายให้แก่ เกษตรกรในราคาที เหมาะสม และ  6) การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่เกษตรกร 

เพราะอาหารสตัว์เป็นตวัแปรสําคญัทีส่งผลต่อสขุภาพและภาวะ

โภชนาการของสตัว์โดยตรง บริษัทจึงให้ความสําคญัในการคิดค้นนวตักรรมการผลิตอาหารสตัว์และพฒันาเทคโนโลยีในด้านโภชนศาสตร์

สตัว์มาอย่างต่อเนือง ด้วยการปรับสตูรอาหารสตัว์ให้มีโภชนาการทีเหมาะสมกบัสตัว์ รวมถึงมีการดูดซึมสารอาหารและส่งผลให้ระบบการ

ย่อยอาหารของสตัว์ดีขึน ส่งผลให้สตัว์เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ มีสขุภาพแข็งแรง ขณะเดียวกันยงัช่วยลดกลิน และไนโตรเจนส่วนเกิน

จากมูลสัตว์ได้อีกด้วย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารสุกร อาหารไก่ อาหารเป็ด และอาหารกุ้ ง ทังในรูปหัวอาหารและอาหาร

สําเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ด โดยเป็นการผลิตและจําหน่ายในประเทศเป็นหลกั 

สําหรับกระบวนการผลิตอาหารสัตว์นันบริษัทให้ความสําคัญตังแต่ (1) การเลือกทีตังและรูปแบบโรงงานทีเหมาะสมโดย

คํานึงถึงทรัพยากรรอบด้าน สภาพภูมิประเทศ และผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง (2) การเลือกใช้สูตรในการผลิตทีมีโภชนาการสอดคล้อง

กบัความต้องการของสตัว์แต่ละชนิด สายพนัธุ์ และวัย (3) การคดัสรรวตัถดุิบคุณภาพได้มาตรฐานทางโภชนาการ และสามารถตรวจสอบ

ย้อนกลับได้ (4) การใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการผลิตและควบคุมคุณภาพ รวมถึงการบริหารข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล (5) รูปแบบการ

ขนส่งสินค้า ตลอดจนการใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบถังบรรจุอาหารสตัว์ขนาดใหญ่ มาใช้ทดแทนบรรจุภณัฑ์อาหารสัตว์ทีทําจากพลาสติก 

เพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม รวมถึงระบบการขนส่งสินค้าทีควบคุมด้วยระบบระบบระบุตําแหน่งบนพืนโลก (GPS) ตลอดเส้นทาง 

ตลอดจน (6) ระบบการขายทีใส่ใจลกูค้าด้วยการให้บริการหลงัการขาย 

ทีตังและรูปแบบโรงงาน บริษัทพิจารณาสถานทีตังในแหล่งการผลิตทีเหมาะสมอยู่ในพืนทีสูงและมีแหล่งนําเพียงพอ  

มีสาธารณูปโภครองรับ อยู่ห่างจากชุมชนและไกลจากพืนทีการเลียงสัตว์เพือป้องกันการปนเปือนตามหลักความปลอดภัยด้านอาชีว 

อนามัย รูปแบบโรงงานมีการออกแบบด้วยหลักการโรงงานสีเขียว บนการคํานึงถึงผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง เช่น  

การลดมลภาวะฝุ่ นและกลินทีอาจจะเกิดขึนจากกระบวนการการผลิตด้วยการติดตงัระบบกําจัดฝุ่ นและเครืองผลิตโอโซน การลดของเสีย

โดยการนํามาผลิตเป็นพลังงานหมุนเวียนใช้ในโรงงาน การบริหารจัดการนําอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาเลือกสถานทีตัง 

ทีไมท่ําลายความหลากหลายทางชีวภาพของพืนทใีนบริเวณนนั และดําเนินโครงการต่างๆ ทีจะช่วยรักษาสมดลุของระบบนิเวศในวงกว้าง  

สูตรการผลิตอาหารสัตว์  บริษัทให้ความสําคญักับคุณภาพอาหารสตัว์ทีต้องสอดคล้องกับความต้องการทางโภชนาการ

ของสตัว์ในแต่ละชนิดและช่วงวยั ให้ได้คุณค่าทางอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโต โดยบริษัทคดัเลือกสตูรในการผลิตอาหารสตัว์เพือให้

สัตว์เจริญเติบโตได้ดี ได้รับสารอาหารครบถ้วน ตลอดจนการใช้ Probiotic และ Prebiotic ในอาหารสัตว์เพือช่วยระบบการย่อยและ

เสริมสร้างความแข็งแรงของสตัว์ ปลอดจากสารเร่งเนือแดง ยาปฎิชีวนะ และสารตกค้างต่างๆ นอกจากนี บริษัทได้พัฒนาอาหารสตัว์ทีลด

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม โดยได้มีผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์รักษ์สิงแวดล้อมทีช่วยให้ลดปริมาณการปลดปล่อยไนโตรเจนในมลูสตัว์   



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี8 

การคัดสรรวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักทีใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ประกอบด้วยข้าวโพด กากถัวเหลือง ปลาป่น รําข้าว และ

ส่วนประกอบวิตามินและแร่ธาตุอืนๆ วตัถุดิบทีมีคุณภาพเป็นสิงตงัต้นทีสําคญัในการผลิตอาหารสตัว์ทีดี บริษัทใช้ระบบการวิเคราะห์และ

ตรวจสอบคุณภาพโดยห้องปฏิบตัิการทีได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเกียวกับแหล่งทีมาของวตัถุดิบถูกต้องตามกฏหมายและมีการ

ผลิตอย่างทีมีความรับผิดชอบทังด้านสิงแวดล้อมและแรงงาน เช่น  ISO/IEC 17025  บริษัทดําเนินนโยบายการจัดซือวตัถุดิบจากแหล่ง

ผลิตในประเทศเป็นลําดับแรก ในกรณีทีวตัถุดิบทีจัดซอืในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต เนืองจากปริมาณผลผลิต 

ไม่เพียงพอหรือคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน จึงจะมีการนําเข้าจากต่างประเทศ โดยในปี 2564 กิจการประเทศไทยได้นําเข้าวตัถุดิบจาก

ต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 34 ของต้นทนุวตัถดุิบทีซือสําหรับใช้ในการผลิตอาหารสตัว์  

นอกจากนี เพือเป็นการลดความเสียงจากราคาวตัถุดิบทีอาจสูงขึนอันเนืองมากจากการแปรปรวนของสภาพอากาศ และ

เหตุการณ์ทีไม่คาดคิดต่างๆ จึงได้มีการสร้างร่วมมือกันของหน่วยงานทีเกียวข้องในองค์กร อาทิ ฝ่ายจัดซือ ฝ่ายผลิต และฝ่ายวิชาการ เพือ

วิเคราะห์และวางแผนรับมือความเสียงดงักล่าวอย่างเหมาะสม ประกอบไปด้วย การทําระบบจัดเก็บวตัถดิุบให้มีประสิทธิภาพสามารถเก็บ

ได้ในระยาวมากขึน การวางแผนการจัดซือด้วยการทําสัญญาล่วงหน้า และการจดัหาวตัถดิุบทดแทนโดยนําวัตถดุิบทีมีในท้องถนิมาปรับใช้

เป็นส่วนผสมทดแทน เพือกระจายความหลากหลายของวตัถุดิบและเป็นการสนบัสนุนภาคการผลิตของเกษตรกรท้องถิน ดงัเช่นในปี 2564 

ทีผ่านมาบริษัทได้รับซือผลผลิตและผลิตภณัฑ์จากข้าว อาทิ ข้าวเปลือก ปลายข้าว และ รําข้าว เพือชว่ยเหลือชาวนาทีได้รับผลกระทบจาก

ภาวะราคาข้าวตกตํา ในการระบายผลผลิตข้าวเปลือกในตลาด โดยประสานความร่วมมือกับโรงสีข้าว เพือรับซือข้าวเปลือกเพือนํามาใช้

เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสตัว์ อนัเป็นการส่งเสริมการใช้วตัถดุิบในประเทศ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา 

การผลิตและควบคุมคุณภาพ  บริษัทใช้ระบบการผลิตและการควบคุมการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ ระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล และหุ่ นยนต์โดยเฉพาะในจุดทีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ภายใต้ระบบ

มาตรฐานสากลทีได้รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระภายนอก รวมถึง การนําปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intilligence) มาใช้ในการ

พฒันากระบวนการผลิต เพือเพิมประสิทธิภาพ และช่วยลดของเสียทีเกิดขึนกระบวนการผลิต ทําให้ได้ผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์ทีมีคุณภาพ 

ด้วยมาตรฐานระดับสากล ด้านการผลิต ความปลอดภัยในการทํางาน ความยงัยืนและด้านสิงแวดล้อม นอกจากนียังได้รับการรับรอง

ฉลากคาร์บอนฟุตพรินท์ครบทกุผลิตภณัฑ์ ทงัน ีกิจการในแต่ละประเทศจะดําเนินการขอการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานอิสระภายนอก

โดยยึดข้อกําหนดของบริษัทและลกูค้า รวมถึงกฎหมายในประเทศนันๆ เป็นสําคญั  

ในปี 2563 โรงงานอาหารสัตว์บกในประเทศไทยได้รับมาตรฐานรับรองระบบความปลอดภัยอาหารสัตว์ในระดับสากล 

GMP+ เป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศ ตลอดทังห่วงโซ่คุณค่า จากความโดดเด่นของระบบทีคํานึงถึงปัญหาสุขภาพสัตว์และ

สิงแวดล้อม  

บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง บริษัทได้นําระบบอตัโนมตัิมาใช้ในกระบวนการบรรจุเพือลดผลกระทบต่อสขุภาพของพนักงาน 

และใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบถังบรรจุอาหารสตัว์ขนาดใหญ่ (Bulk Feed Tank) มาใช้ทดแทนถุงบรรจุอาหารสตัว์ทีทําจากพลาสติก มีการ

บริหารการขนส่งสินค้าทีคํานึงถึงการจัดส่งสินค้าให้ตามกําหนดทีลกูค้าต้องการและคงไว้ซงึคุณภาพทีดี รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน

การควบคุมการขนส่ง เช่น ระบบระบุตําแหน่งบนพืนโลก (GPS) ติดตามรถขนส่ง รวมทังแผนการดําเนินการเปลียนไปใช้รถขนส่งทีใช้

เชือเพลิงทีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 

การขายและบริการหลังการขาย บริษัทตระหนักว่าความสําเร็จในการเลียงสัตว์ของเกษตรกรผู้ เลียงสตัว์นันจะนํามาสู่

ความยังยืนร่วมกันของธุรกิจอาหารสตัว์ บริษัทจึงให้ความสําคญักับการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในการเลียงสตัว์และการใช้อาหารสตัว์

ทีถูกต้องเหมาะสม บริษัทได้ให้บริการด้านเทคนิคการเลียงสัตว์ การบริหารจัดการฟาร์มทีเหมาะสม รวมถึงการตรวจสขุภาพสัตว์ให้แก่

เกษตรกรผู้ เลียงสตัว์ ซงึสิงเหล่านีล้วนเป็นปัจจัยสําคญัทีทําให้สตัว์มีสขุภาพทีแข็งแรงและมีอตัราแลกเนือทดีี บริษัทมีทีมขายทีมีความรู้ใน

เรืองการเสียงสัตว์และมีความใส่ใจในการให้คําปรึกษาแก่เกษตรกรผู้ เลียงอย่างต่อเนือง สําหรับการจัดจําหน่ายอาหารสัตว์นัน บริษัท

ดําเนินการขายตรงจากโรงงานให้แก่เกษตรกรและขายผ่านตัวแทนจําหน่ายรวมถึงการพัฒนาการขายอาหารสัตว์ในรูปแบบออนไลน์

เพือให้สามารถเข้าถึงเกษตรกรในพืนทีห่างไกลได้มากขึน ตลาดอาหารสัตว์ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนืองสอดคล้องกับการเพิมขึนของ

ความต้องการบริโภคเนือสตัว์ และการขยายตวัของการเลียงสตัว์ในรูปแบบของการเลียงในระบบอตุสาหกรรมทนัสมยัมากขนึ  



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี9 

(1.2) ธุรกิจเลยีงสัตว์และแปรรูป 

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูปของบริษัทประกอบด้วย การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลียงสตัว์เพือการค้า และการแปรรูปขันพืนฐาน 

ซงึการดําเนินธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูปมีปัจจัยแห่งความสําเร็จ 7 ปัจจยัหลกั ได้แก่ 1) สายพนัธุ์สตัว์ 2) อาหารสตัว์ 3) โรงเรือน โรงงาน

และอุปกรณ์ทีเหมาะสม 4) การบริหารจัดการเลียงสัตว์ทีดี 5) กระบวนการผลิตทีปลอดภัยได้มาตรฐานสากล  

6) ระบบการขนส่งทีมีประสิทธิภาพ และ 7) การจดัการความปลอดภยัทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่อปุทาน  

ผลิตภณัฑ์หลกัของธุรกิจเลยีงสตัว์และแปรรูปได้แก่ พันธุ์สตัว์ สตัว์มีชีวิต เนือสตัว์ทีผ่านการแปรรูปขนัพืนฐาน 

(เนือสัตว์แบ่งเป็นชินส่วน) และไข่ไก่ โดยมีประเภทของสัตว์หลักได้แก่ สุกร ไก่เนือ ไก่ไข่ เป็ด และกุ้ ง บริษัทมีธุรกิจ

เลียงสตัว์และแปรรูปอยู่ใน 15 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน รวมถึงสาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) เวียดนาม สหรัฐอเมริกา รัสเซีย 

อินเดีย กัมพูชา ตุรกี ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว ศรีลังกา โปแลนด์ และร่วมลงทุนในประเทศบราซิล และแคนาดา โดย 

แต่ละประเทศมีลกัษณะการประกอบธุรกิจทแีตกต่างกนัไปขึนอยู่กบัโอกาสทางการตลาดและความเหมาะสมของแต่ละประเทศ  

บริษัทให้ความสําคญัตังแต่การเลือกทําเลทีตัง การออกแบบฟาร์ม การมีพนัธุ์สัตว์ทีดี การเลียงสัตว์ภายใต้หลกัสวสัดิภาพ

สตัว์ การแปรรูปทีได้มาตรฐานปลอดภยั บรรจุภณัฑ์ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม การจดัจําหน่ายและการนําเสนอสินค้าให้แก่ลกูค้าด้วยความ

ซือสตัย์ ให้ข้อมลูทถีกูต้องครบถ้วน ตลอดจนการขนส่งทีมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานอาชีวอนามยัทีดี 

ทีตังและการออกแบบฟาร์ม บริษัทพิจารณาสถานทีตังฟาร์มบนพืนฐานความสามารถในการบริหารจัดการความ

เสียง ฟาร์มสีเขียว สวัสดิภาพสัตว์ และการจัดการ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ  (Biosecurity System) 

โดยเริมต้นจากสถานทีตังจะต้องอยู่ในระยะและเขตที

เหมาะสมกับการเลียงสัตว์ มีสาธารณูปโภคพืนฐาน

เพียงพอ เป็นระบบปิดทีได้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม

ของกรมปศุสัตว์ ระบบการขนส่งสัตว์ทีคํานึงถึงการ

ป้องกันการติดเชือระหว่างทาง การแบ่งแยกพืนทีเลียง

และบริเวณภายนอก มาตรการควบคุมการเข้าไปใน

บริเวณ พืนทีการเลียงต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชือ 

นอกจากการออกแบบฟาร์มทีดีแล้ว บริษัทมีระเบียบปฏิบัติให้แก่บุคคลากรของฟาร์มและผู้ติดต่อดําเนินตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ

อย่างยิงในช่วงทีเกิดโรคระบาด เช่น โรคหวัดสุกรแอฟริกา และโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019) (“COVID-19”) ซึงด้วยการบริหารจัดการ

ความปลอดภยัทางชีวภาพได้เป็นอย่างดี ทําให้กระบวนการผลิตของบริษัทได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ในปี 2564 ทีผ่าน

มาในวงจํากดั  

การออกแบบฟาร์มและระบบการเลียงสัตว์ของสัตว์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันไป ขึนอยู่กับความพฤติกรรมของสัตว ์

แต่ละประเภทและช่วงอายขุองสตัว์นันๆ โดยระบบการเลียงโดยสรุป มดีงัน ี

 สัตว์บก: จัดการเลียงในรูปของระบบโรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ซึงเป็น

โรงเรือนทีมีระบบการระบายอากาศด้วยการระเหยของนําเพือควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนอยู่ในสภาวะทีเหมาะสมกับการเลียง

ตลอดเวลา ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในการเลียงและควบคุมการเลียง ระบบการให้อาหารและนําอัตโนมัติ ระบบ

ตรวจสขุภาพสัตว์ด้วยระบบดิจิทลั ระบบควบคุมและป้องกันพาหะนําโรคเข้าสู่พืนทีเลียง มีพืนทีให้สตัว์สามารถแสดงพฤติกรรมตาม

ธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม พร้อมทงัระบบควบคุมแสงสว่างภายในโรงเรือนให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของสตัว์ในแต่ประเภทและแต่

ละช่วงวยั บนพืนฐานการคํานงึถึงสวสัดิภาพสัตว์ ส่งผลให้สตัว์ไม่มีความเครียดและมีการเจริญเติบโตดี มีความเป็นอยู่อย่างสขุสบาย 

ซงึเป็นปัจจยัสําคญัทีส่งผลต่อความปลอดภยัทางอาหาร 

 สัตว์นํา: ใช้ รูปแบบการเลียงเทคโนโลยีชีวภาพ (Probiotic Farming) ซึงเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม บนหลักสวัสดิภาพสัตว์ มี

มาตรการป้องกันโรคระบาด ควบคู่กับ ระบบนําหมุนเวียนทีลดการใช้นําจากแหล่งนําธรรมชาติ  (Recirculation Aquaculture 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี10 

System) ในส่วนของธุรกิจการเลียงกุ้ ง บริษัทใช้รูปแบบการเลียงแบบ “CPF Combine” ซึงรวมนวตักรรมทีบริษัทได้พัฒนาขึนตลอด

ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจการเลียงกุ้ งเข้าด้วยกัน ซึงเป็นรูปแบบการจัดการฟาร์มใต้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพด้วยระบบการ

ติดตามการเลียงกุ้งแบบอตัโนมตัิด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัโดยใช้ระบบการรับรู้สภาพแวดล้อม (Sensing) เพือประมวลผลและควบคุมการ

เลียงในบ่อเลียงและโรงเพาะฟักลกูกุ้ งแบบทนัที (Real Time) และมีการบริหารจดัการตงัแต่ต้นนําจนถึงมือผู้บริโภค 

นอกจากนี บริษัทได้พัฒนารูปแบบของฟาร์มเลียงสัตว์เป็นฟาร์มสีเขียว โดยมีการบริหารจัดการตังแต่การใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการของเสีย ระบบการบําบัดนํา การดูแลภาวะแวดล้อมภายในสถานประกอบการภายใต้หลักการ

ความหลากหลายทางชีวภาพเพือรักษาสมดุลตามธรรมชาติ การบริหารจัดการเพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและชุมชนในบริเวณ

โดยรอบ รวมถึงการนําของเสียจากฟาร์มมาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพือเป็นพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าสําหรับใช้ใน

ฟาร์ม และยังได้ส่งเสริมให้ฟาร์มคู่ค้าของบริษัทใช้ระบบนีอย่างกว้างขวาง เพือช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิงแวดล้อมทังด้านของเสียและ

มลภาวะทางอากาศ อีกทังยงัได้นํานําหลงัการบําบัดในระบบไบโอแก๊สทีได้มาตรฐานตามทีกฎหมายกําหนด และยงัมีแร่ธาตุทีเหมาะสม

กับการเติบโตของต้นไม้และพืช ส่งให้กับเกษตรกรรอบฟาร์มนําไปใช้ในการทําเกษตรกรรมผ่านโครงการ “ปันนําปุ๋ ยให้ชุมชน” โดย

โครงการนสีามารถลดรายจา่ยและเพิมรายได้ของเกษตรกร พร้อมทงัลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมไปพร้อมกนั  

การพัฒนาและเพาะพันธ์ุสัตว์ บริษัทคัดเลือกและพัฒนาสายพันธ์ุให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมและความ

ต้องการบริโภคของแต่ละประเทศทีดําเนินธุรกิจ โดยพัฒนาสายพันธ์ุตามธรรมชาติตามพืนฐานวิชาพันธุศาสตร์ ตงัแต่สายพนัธุ์

แท้สู่รุ่นทวดพันธุ์จากการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์  เพือให้ได้พันธุ์สัตว์ที

แข็งแรง และมีความต้านทานโรคได้ดี ให้ผลผลิตสงู เหมาะสมกับภาวะแวดล้อมในการเลียงของแต่ละประเทศ รวมถึงสามารถตอบสนอง

และสอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภคทีต้องการเนือสตัว์มีคุณภาพ โดยบริษัทมีการนําเข้าพนัธุ์สตัว์จากหลากหลายประเทศ ซงึการ

ทีบริษัทเลือกสายพนัธ์ได้เหมาะสมทําให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทีเปลียนไป  

การเลียงสัตว์ บริษัทได้พฒันาระบบและเทคโนโลยีทีใช้ในการเลียงสัตว์อย่างต่อเนือง และได้มีมาตรฐานการผลิตทีดีตาม

มาตรฐานของแต่ละประเทศและมาตรฐานทีเป็นทยีอมรับในสากล รวมทงัมาตรฐานด้านการจัดการสิงแวดล้อมและแรงงานมาใช้ควบคู่ไป

กบัการเลียงทีทนัสมยั  

บริษัทได้พัฒนากระบวนการเลียงสัตว์ภายใต้หลักการความใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ (5 Freedom) ควบคู่ไปกับ

ประสิทธิภาพในการเลียงต่อพืนที โดยปราศจากการใช้ฮอร์โมนในการเร่งการเจริญเติบโต ทีมงานวิจัยการเลียงสตัว์ได้พัฒนาวิธีการ

เลียงสัตว์บนแนวคิดของการเข้าใจพฤติกรรม

ของสตัว์แต่ละประเภท ผสมผสานกับการมีพันธุ์

ที แ ข็ งแ รงแ ล ะ อ า ห ารสัต ว์ ที มี โภ ช น าก า ร

สอดคล้องกับสัตว์ในแต่ละวัย และยังมีการนํา

เทคโนโลยีชีวภาพมาใช้วิเคราะห์และปรับปรุง

วิธีการให้อาหารและการเลียงให้เหมาะสมกับ

สัตว์แต่ละสายพันธุ์  เพือให้สัตว์นันได้อยู่ภายใต้

การเลียงทีปราศจากความทุกข์ทรมาน มีอิสระ

ทีจะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ มีการป้องกันและรักษาเมือสัตว์บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการตรวจ

สขุภาพสัตว์ระหว่างการเลียง และมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ เมือสตัว์มีอาการเจ็บป่วยภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์

อย่างใกล้ชิด นอกจากนี  ทางบริษัทได้นําเทคโนโลยี อาทิ  ระบบอินเตอร์เน็ตเชือม ต่ออุปกรณ์  (Internet of Thing) และระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้พฒันากระบวนการเลียงให้เกิดประสิทธิภาพสงูทีสดุ เพือลดแรงงานและ ลดการสัมผสัตวั

สตัว์เพอืจํากดัความเสียงในการแพร่เชือต่างๆ สู่สตัว์ตามมาตรฐานความปลอดภยัทางชีวภาพ (Biosecurity) 

บริษัทยึดมันในนโยบายด้านสุขภาพระดับโลก “สุขภาพหนึงเดียว (One Health)” โดยคํานึงถึงสุขภาพของคน สัตว์ 

และสิงแวดล้อมไปพร้อมกันเพือผลิตเนือสัตว์ปลอดภัย สู่กระบวนการผลิตนวัตกรรมอาหารเพือรองรับความต้องการของผู้บริโภคใน



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี11 

อนาคตทีให้ความสําคญักบัสขุโภชนาการควบคู่กับการอนรัุกษ์สิงแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อปุทานทงัในประเทศไทยและกิจการในต่างประเทศ 

เช่น นวตักรรมโปรตีนสตัว์จากพืช (Plant-based Protein) หมชีูวา เนือหมมีูโอเมก้า 3 ไก่เบญจา เป็นต้น บริษัทจงึให้ความสําคญัในการทํา

ให้สตัว์มีสขุภาพทีดีเป็นหลกัก่อนเสมอ เพือทีจะไม่ต้องใช้ยารักษา แต่อย่างไรก็ตามหากสตัว์ทีเลียงเกิดการเจ็บป่วย ก็ต้องมีการรักษาตาม

หลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) โดยยึดหลกั “การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบ” ซึงบริษัทได้มี “นโยบายด้านการใช้ยาต้าน 

จุลชีพในสัตว์อย่างรับผิดชอบ” อนัประกอบไปด้วย  

1. การใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลอย่างใกล้ชิดของสตัวแพทย์และใช้เพอืการรักษาทีจําเป็นเท่านัน  

2. หลีกเลียงการใช้ยาปฏิชีวนะเพอืวตัถปุระสงค์เร่งการเจริญเติบโตในสตัว์  

3. ทํางานร่วมกับผู้ เชียวชาญระดับโลกเพือหาแนวทางใหม่ทีดีกว่าในการดูแลสัตว์ให้มีสขุภาพดีตามหลักการสวสัดิภาพ

สตัว์ เพือลดความจําเป็นในการใช้ยาต้านจลุชีพ  

ในบางประเทศบริษัทมีโครงการส่งเสริมการเลียงสตัว์แก่เกษตรกรผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรายย่อย (Contract 

Farming) โดยบริษัทจะคัดเลือกเกษตรกรทีมีพืนทีเลียงสัตว์และอุปกรณ์การเลียงของตนเอง และบริษัทจัดหาพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ 

สิงจําเป็นอืนๆ รวมทังถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการฟาร์มให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับฟาร์มของบริษัท เพือให้

เกษตรกรสามารถเลือกใช้อาหารสตัว์ได้ถูกต้องตรงตามชนิดและสายพนัธุ์ รวมถึงสนับสนุนการเพิมประสิทธิภาพการผลิตภายใต้ต้นทุนที

เหมาะสมและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้จากการเลียงสัตว์สูงขึน ซึงถือเป็น

โครงการทีสร้างงาน สร้างอาชีพ และยกระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจทีเติบโตไปด้วยกันกับบริษัทอย่างยังยืน 

นอกจากนียังยกระดับสู่ “สมาร์ท ฟาร์ม” ด้วยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ เป็นแนวทางใหม่ที

เกษตรกรให้ความสําคญั เพอืนําไปสู่การเพมิผลผลิต เพมิประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และพฒันาภาคการเกษตรอย่างยังยืน โดยเฉพาะ

ในกระบวนการเลียงสัตว์ “สมาร์ท ฟาร์ม” นอกจากเป็นการทําการเกษตรทีทันสมัย สามารถวางแผนการทํางานได้อย่างแม่นยําแล้ว  

ยงัตอบโจทย์การผลิตอาหารปลอดภยัเพือส่งมอบให้กบัผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

การแปรรูปขันพืนฐาน บริษัทปฏิบตัิตามหลักการและมาตรฐานด้านสวสัดิภาพสตัว์ในการแปรรูปเนือสตัว์ขนัพืนฐานผ่าน

โรงงานแปรรูปทีได้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ เริมจากสถานทีตงัระหว่างพนืทเีลียงสตัว์และโรงงานแปรรูปชนัพืนฐานจะต้องอยู่ทีระยะที

เหมาะสม ใช้พาหนะในการขนส่งสตัว์ทีไม่ก่อให้สตัว์เกิดความเครียดโดยจํากัดความ

หนาแน่นของจํานวนสัตว์ และเมือมาถึงโรงงานแปรรูป รถขนส่งจะต้องจอดพักใน

บริเวณทมีีอุณหภูมิเหมาะสมสําหรับสตัว์ ก่อนผ่านกระบวนการชําแหละ ตดัแต่งเนือ 

บรรจุ โดยการแปรรูปขนัพืนฐาน บริษัทควบคุมการผลิตภายใต้ระบบมาตรฐานการ

ผลิตและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานซึงรวมถึงมาตรฐานต่างๆ  ทังน ี

กิจการในแต่ละประเทศจะขอการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานอิสระภายนอกโดย

ยึดข้อกําหนดของบริษัทและลกูค้า รวมถึงกฎหมายในประเทศนนัๆ เป็นสําคญั  

บรรจุภัณฑ์ บริษัทคัดสรรบรรจุภัณฑ์บนความคํานึงถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที

ลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม เช่น การใช้ถาดพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ที

เรียกว่า Polylactic Acid (PLA) ทีผลิตจากพืชและย่อยสลายได้ โดยไม่ส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพการเก็บอาหาร โดยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ PLA นียังเคยได้รับรางวัล

ชมเชยในมหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020) อีกด้วย 

การขาย ในธุรกิจเลยีงสัตว์ ผลิตภณัฑ์ของบริษัท ได้แก ่พันธุ์สตัว์ สตัว์มีชีวิต ชินส่วนเนือสตัว์ ไข่ไก่ และผลิตภณัฑ์พลอยได้

จากการเลียงสตัว์ ช่องทางการจัดจําหน่ายสําหรับพันธุ์สตัว์และสตัว์มีชีวิตส่วนใหญ่เป็นการขายทีหน้าฟาร์ม ส่วนชินส่วนเนือสัตว์ ไข่ไก่ 

และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการเลียงสัตว์มีช่องทางการจัดจําหน่ายในประเทศทีรวมถึง การขายผ่านตัวแทนจําหน่าย ตลาดสด 

(Traditional Market) ช่องทางการค้าส่งค้าปลีกททีนัสมยั (Modern Trade) ผ่านการขนส่งแบบแช่เย็นทงัระบบควบคมุให้อณุหภูมิเนือสตัว์

ไม่เกิน  องศาเซลเซียสตลอดการขนส่ง นอกจากนี บริษัทมีการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชินส่วนเนือสตัว์แช่แข็งทงัในประเทศและส่งออก 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี12 

ธุรกิจเลียงสตัว์มีการเติบโตตามความต้องการบริโภคทีเพิมขึนจากจํานวนประชากรทีเพิมขึน และจากความสามารถในการ

เข้าถึงเนือสตัว์คุณภาพราคาทีเข้าถึงได้ทีเพิมขนึ บริษัทเป็นหนึงในผู้นําในธุรกิจการเลียงสตัว์ทีมีปัจจัยแห่งความสําเร็จคือการมีพนัธุ์สตัว์ที

แข็งแรงต้านทานโรคได้ดีและให้ผลผลิตจํานวนมาก ประกอบกับวิธีการเลียงทีมีประสิทธิภาพให้อัตราแลกเนือทีดีด้วยระยะเวลาในการ

เลียงทีลดลง และมีการป้องกนัโรคเป็นอย่างดี  

นอกจากนี บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสินค้าทีส่งเสริมสุขภาพเพิมขึน  

อนัรวมถึงผลิตภณัฑ์ดงัต่อไปนี 

 หมูชีวา เป็นหมูทีได้รับการพฒันาตงัแต่สายพนัธุ์ อาหารทีเลียง ตลอดจนวิธีการเลียง เพอืให้ได้มาซงึเนอืหมไูขมนัดีและมี

โอเมก้า 3 สงู ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค 

 หมูดําคูโรบุตะ เป็นหมสูายพนัธุ์ต่างประเทศนํามาพฒันาและปรับปรุงสายพนัธุ์ให้สามารถเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อม

ของไทย โดยมีลกัษณะเด่นคือเนือมีความนุ่มกว่าหมูทวัไป เนืองจากเนือหมคููโรบูตะในส่วนชันกล้ามเนือจะมีไขมนัสีขาว

แทรกอยู่มากกว่าหมทูวัไปถึงร้อยละ 30 และมีคลอเลสเตอรอลตํากว่า 

 ไก่เบญจา เป็นการคิดค้นการเลียงไก่ด้วยข้าวกล้องคัดพิเศษ ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนือของไก่ทําให้ได้รสชาติความหอม 

ความนุ่ม และความฉําของเนือไก่มากกว่าปกติ และเป็นการเลียงแบบนอกกรง ปลอดสาร ปลอดภยั เป็นทางเลือกของ

ผู้บริโภคทีต้องการดแูลสขุภาพ 

 กุ้ งซีพีแปซิฟิก เป็นกุ้ งทีผ่านกระบวนการเลียงภายใต้แนวทาง “3 สะอาด” อันประกอบด้วย พืนบ่อสะอาด นําสะอาด 

และลกูกุ้ งสะอาด โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบ่อเลียงกุ้ งให้สะอาดขึน ช่วยให้กุ้ งอยู่สบาย กินอาหารได้ดี มีอตัรา

การเติบโตทีดี รวมถึงการใช้โปรไบโอติกเพือเพิมประสิทธิภาพการเลียง ลดความเสียงการเกิดโรคของกุ้ งโดยไม่ใช้ยา

ปฏิชีวนะระหว่างการเลียง และเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม 

 ไข่จากไก่ไข่ทีเลียงแบบนอกกรง (Cage Free) เป็นไข่ไก่ทีได้มาจากแม่ไก่สายพนัธุ์คัดพิเศษจากสหรัฐอเมริกาทีนํามา

เลียงแบบธรรมชาติในโรงเรือนระบบปิดทีแม่ไก่มีพืนทีอิสระตามหลกัสวสัดีภาพสตัว์ ปลอดฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะ ทําให้

ได้ไข่ไก่สดคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคไข่ไก่โอเมก้า 3 เป็นไข่ไก่สดปลอดสารทีอดุมไปด้วยคณุประโยชน์ของ

โอเมก้า 3 ช่วยในการบํารุงระบบประสาทและสมอง มาพร้อมกบัโคลีน และวิตามินบี 2 มสี่วนช่วยในการทํางานตามปกติ

ของระบบประสาท เลียงแม่ไก่ในระบบปิด ปลอดโรคร้อยละ 100 ไม่มีการใช้ฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะตลอดการเลยีงด ู

 ปลาทับทิม เป็นสายพนัธุ์ทีบริษัทนําปลานิลจิตรลดามาเป็นต้นตระกลูเพือพฒันาสายพนัธุ์และคัดเลือกสายพนัธุ์ปลานิล

จากทัวโลกมาผสมข้ามพันธุ์แบบการคัดเลือกโดยธรรมชาติ มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และ

ปรับปรุงด้านคุณสมบติัให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในการเลียงในเมืองไทย ทําให้ได้ปลานิลสายพนัธุ์ซึงมคีุณสมบตัิที

สามารถอยู่อาศัยและเติบโตในนําทีมีความเค็มได้เป็นอย่างดีและมีการพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปเพือส่งเสริมเป็นอาชีพแก่

เกษตรกรให้เลียงได้ทงัในนําจืดและนาํทมีีความเค็ม  

(1.3) ธุรกิจอาหาร 

บริษัทให้ความสําคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตอาหารทีมีคุณภาพในด้านคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ ด้วย

กระบวนการทีมีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต เพือสุขภาพทีดี ราคาเข้าถึงได้ และมีความหลากหลายสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้บริโภคทวัโลกในแต่ละวยัและในแต่ละท้องถิน รวมถึงการส่งเสริมความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคให้

สามารถเข้าถึงผลิตภณัฑ์ได้โดยการมีช่องทางการขายทีหลากหลาย 

บริษัทนําผลิตภณัฑ์ทีได้จากธุรกิจเลียงสตัว์ทีได้ผ่านการแปรรูปขนัพนืฐานไปเพิมมลูค่าเป็นผลิตภณัฑ์

อาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิตทีทันสมัยตาม

มาตรฐานสากลเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิต ปลอดเชือ 

ปลอดภัยทุกขันตอน ทําให้ได้อาหารคุณภาพ สด สะอาด จากโรงงานเพือส่งต่อไปยังผู้บริโภคด้วยระบบการ

ขนส่งตามมาตรฐานความปลอดภยัด้านอาชีวอนามยั ภายใต้บรรจุภณัฑ์ทเีหมาะสมลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม  



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี13 

ผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทจําหน่ายภายใต้ตราสินค้าซีพี ตราสินค้าอืนๆ ของบริษัท และตราสินค้าของลูกค้า โดยมีช่อง

ทางการจําหน่ายทีหลากหลายเพือความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า รวมถึง 1) ช่องทางค้าปลีกดังเดิม (traditional trade) เช่น ตลาดสด  

2) ช่องทางค้าส่งและค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) เช่น ร้านสะดวกซือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และศูนย์จําหน่ายขายส่ง  

3) ช่องทางธุรกิจให้บริการอาหาร (food services) เช่น ห้องอาหารในโรงแรม ร้านอาหารทวัไป ร้านอาหารจานด่วน ศนูย์อาหาร และธุรกิจ

จัดเลียง เป็นต้น นอกจากนัน บริษัทได้สร้างช่องทางจําหน่ายสินค้าของบริษัทเองซึงครอบคลุมตังแต่ ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร และ 

จุดจําหน่ายสินค้า นอกจากนี บริษัทยังมีการส่งออกสินค้าอาหารผ่านสาขาตัวแทนจําหน่ายของบริษัทในประเทศต่างๆ และผู้นําเข้าใน

ต่างประเทศ ปัจจบุนับริษัทมีฐานการผลิตของธุรกิจอาหารใน 15 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย จีน รวมถึงสาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) เวียดนาม 

องักฤษ สหรัฐอเมริกา รัสเซยี อินเดีย กมัพชูา ตรุกี ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว ศรีลงักา เบลเยียม และโปแลนด์  

การจัดหาวัตถุดิบ ผลิตภณัฑ์อาหาร ของบริษัทใช้ผลิตภณัฑ์เนือสตัว์ของบริษัทเป็นวตัถุดิบหลักในการผลิต บริษัทเชือว่า

อาหารทีดีย่อมมาจากวตัถุดิบทีดีมีคุณภาพ ดังนันบริษัทจึงให้ความสําคัญกับคุณภาพของวตัถุดิบและแหล่งทีมาของวตัถุดิบโดยต้องมา

จากแหล่งผลิตทีชัดเจน บนพืนทีทีมีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บุกรุกพืนทีป่า และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพือลดและ

ป้องกนัผลกระทบทีจะเกิดขนึต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากการจัดหาวตัถุดิบจากแหล่งผลิตภายนอกทัวไปแล้ว 

บริษัทมีการทํางานร่วมกับเกษตรกรเพือสร้างคุณค่าร่วมกัน เป็นโครงการสนับสนุนผลิตผลทางการเกษตรทีเป็นส่วนประกอบในการปรุง

อาหารจากเกษตรกรในพืนที พร้อมทงัการแบ่งปันความรู้และสร้างความเข้าใจในการทําเกษตรกรรมอย่างยังยืน โดยเน้นยําดุลยภาพของ

ระบบนิเวศ คุณภาพของผลผลิตทีดีและเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค การพงึพาตนเอง รวมถึงการใช้แรงงานและสิทธิมนษุยชนตลอด

ห่วงโซ่อปุทาน เพอืช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้เพิมให้แก่เกษตรกรและครอบครัวอย่างยงัยืน 

การผลิต มาตรการคุณภาพและความปลอดภยัตลอดกระบวนการผลิต คือสิงทีบริษัทให้ความสําคญัอย่างยิงมาโดยตลอด 

จึงมุ่งมนัดําเนินการวิจัยและพัฒนานวตักรรมการผลิตทีมีประสิทธิภาพให้ได้มาซึงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพและปลอดภยัในการบริโภค 

บริษัทได้นําระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลิต ควบคู่ไปกับกระบวนการทํางาน

ทีมีความปลอดภัยต่อบุคลากร การใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัลทีสามารถเชือมโยงข้อมูลทีทําให้สามารถตรวจสอบ

ทีมาของผลิตภณัฑ์ได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร ตงัแตแ่หล่งทีมาของวตัถุดิบ และกระบวนการผลิตอาหารตงัแต่ต้นนําไปจนถึงการกระจายสินค้า

ไปสูช่่องทางจําหน่ายต่างๆ รวมถึงการพฒันากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานระดบัประเทศและระดบัสากล อนัรวมถึงมาตรฐานต่างๆ 

ทังนี กิจการในแต่ละประเทศและสถานทีผลิตจะเป็นผู้ขอการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานอิสระภายนอกตามความ

เหมาะสม โดยยึดข้อกําหนดของบริษัทและลกูค้า รวมถึงกฎหมายในประเทศนันๆ เป็นสําคญั 

บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และอาหารพร้อมรับประทานทีถูกสุขอนามัยเพือตอบสนองความต้องการของและ 

ส่งเสริมสขุภาพของผู้บริโภค อนัรวมถึงผลิตภณัฑ์ดงัต่อไปนี 

 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน  ทีตอบสนองความต้องการในทุกช่วงเวลา โดยการคัคสรรวัตถุดิบทีมีคุณภาพผ่าน

กระบวนการผลิตทีทนัสมยัสะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐาน อาทิ เกียวกุ้ งทีมีให้เลือกรับประทานในรูปแบบซุป บะหมี และ 

เกียวทานเล่น ตลอดจนอาหารพร้อมรับประทานประเภทข้าว สปาเก็ตตี และขนมหวาน เป็นต้น 

 ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ทีผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตอัตโนมัติแบบต่อเนืองทีทันสมัยปลอดภัยได้

มาตราฐานระดบัโลก สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ นอกจากนัน บริษัทได้มีการผลิตและจําหน่ายไส้กรอกพรีเมยีมโดยมี 

“บุชเชอร์” เป็นตราสินค้าของผลิตภณัฑ์ไส้กรอกสไตล์เยอรมนัแท้ ผลิตผ่านกระบวนการคดัสรรวตัถุดิบ รวมถึงเครืองปรุงที

ดีมีคุณภาพ ผ่านกรรมวิธีการผลิตทีพิถีพิถนั 

 ผลิตภัณฑ์เนือจากพืช ภายใต้ตราสินค้า MEAT ZERO เพือตอบสนองผู้บริโภคกลุ่มวีแกนและกลุ่มมังสวิรัติยืดหยุ่น 

(Flexitarian) ผลิตจากพืช จึงปราศจากคลอเลสเตอรอล มีปริมาณโปรตีนเทียบเคียงกับเนือสัตว์ และมีไฟเบอร์ทีสูง โดย

บริษัทได้ผลิตในหลากหลายเมนู อาทิ โบโลน่า นัคเก็ตไก่ ข้าวกะเพราเนือสปาเก็ตตีเนือสับ เป็นต้น ได้มีการจัดจําหน่าย

ครังแรกในปี 2564 ในประเทศไทย สิงคโปร์ และฮ่องกง  



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี14 

บริษัทมุ่งมันคุณภาพและความปลอดภัยเพือให้ผลิตภัณฑ์อาหารเป็นสินค้าเพือสขุภาพทีดีสอดคล้องต่อความต้องการ

ของผู้บริโภค บริษัทพฒันานวตักรรมด้านอาหารมาอย่างต่อเนือง บริษัทได้จดัตงับริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซีพีเอฟ 

จํากัด (CPF Food Research and Development Center Company Limited) เพือเป็นศูนย์กลางการขับเคลือนอุตสาหกรรมอาหารทัง

ด้านงานวิจัยอาหารตามช่วงวัย กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารห่วงใยสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสินค้าเพือตอบโจทย์การเปลียนแปลงของ

อุตสาหกรรมอาหารทัวโลก โดยมีโรงงานต้นแบบเป็นพืนทีในการทดลองผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย เพือเพิมโอกาสในการ

ตอบสนองตลาดได้อย่างแม่นยาํและรวดเร็วมากยิงขึน โดยศูนย์วิจัยและพฒันาอาหารซีพีเอฟมีบคุลากรทีผสานความเชียวชาญเฉพาะด้าน

เข้าด้วยกัน เพือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารทีรสชาติดี และมีคุณค่าทางโภชนาการทีเหมาะสม รวมถึงมีกระบวนการผลิตและการ

ออกแบบบรรจภุณัฑ์ทีปลอดภยัและใส่ใจสิงแวดล้อม และได้มีการจดัตงัห้องปฏิบัติการอาหาร ครอบคลมุทังกิจการธุรกิจสตัว์บก สตัว์นํา 

และอาหารสําเร็จรูป ในประเทศไทย ซึงมีการปฏิบติังานทงัด้านการทดสอบและการสอบเทียบตามมาตรฐานสากล เพือตรวจสอบคุณภาพ

ของอาหารก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค โดยห้องปฏิบตัิการอาหารให้บริการครอบคลุม 1) ด้านการทดสอบ ซึงประกอบด้วยการทดสอบทางเคมี 

จุลชีววิทยา กายภาพ และประสาทสมัผสั โดยมีกระบวนการสุ่มเก็บตวัอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการตลอดห่วงโซ่คุณค่าก่อนส่ง

มอบสินค้าไปยงัผู้บริโภค 2) ด้านการสอบเทียบ มีกระบวนการสอบเทียบเครืองมืออปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทีใช้ภายในห้องปฏิบตัิการและ

กระบวนการผลิต เพือให้มีความถกูต้องและแม่นยําในการใช้งานอย่างต่อเนือง 

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพด้านการทดสอบจุลชีววิทยาและเคมีในชนิดตัวอย่างอาหารและ

อาหารสัตว์ เลี ยงตามมาตรฐาน 

ISO/IEC17025 จากการมีเครืองมือ

เท ค โน โล ยี ที ทั น ส มั ย ส า ม า ร ถ

ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่

อาหาร ซึงเป็นการสร้างความพึง

พอใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้า

ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า  น อ ก จ า ก นี 

ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า รมี ก ร ะ บ ว น ก า ร

จัดการตัวอย่างผ่านระบบ “Smart 

iLab” สามารถรายงานผลทดสอบ

และสอบเทียบทีรวดเร็ว ถูกต้อง 

แม่นยํา เชือ ถือได้  รวมถึงการให้

ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร ป ร ะ เมิ น

คุณภาพอาหารทางด้านกายภาพ

และประสาทสัมผัสทัง 5 ด้าน ได้แก่ 

ลกัษณะปรากฏ กลิน กลินรส รสชาติ 

และเนือสมัผัส โดยห้องปฏิบติัการจะปฏิบัติงานทดสอบภายใต้ระบบ Sensory Online ซึงเป็นการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และเครืองมือ

สือสารอิเล็กทรอนิกส์ทีช่วยลดความซบัซ้อนของการทํางานและมีความสะดวกรวดเร็วขึน อีกทงัยงัลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมลู

และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเกิดจากกระบวนการผลิตได้อย่างทนัท่วงที 

การวิจัยและพฒันาของบริษัทไม่ได้จํากัดเพียงแค่การคิดค้นภายในองค์กรเท่านัน บริษัทให้ความสําคญักับการแลกเปลียน 

เรียนรู้  และร่วมมือกับเครือข่ายพนัธมิตรทงัในประเทศและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยชันนํา บริษัทผู้ผลิตไบโอเทคโนโลยี และบริษัท

เกษตรอตุสาหกรรมระดบัโลกอนืๆ โดยมีตวัอย่างการวิจยั เช่น 

 การศึกษาเชือจุลินทรีย์ดีในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ และฤทธิต่อสุขภาพทีดีของร่างกาย ในด้านการกระตุ้ น

ภมูิคุ้มกนั ด้านการควบคุมโรคความผิดปกติของการเผาผลาญ (metabolic disorder) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี15 

 การศึกษาการสกัดสารออกฤทธิ (Active Ingredient) จากผลิตภณัฑ์ร่วม (Co-Products) เพือเพิมมลูค่า เช่นการศึกษา

การสกดัคอลลาเจนไทป์ท ูแบบสกดัเย็นเพือการสร้างมวลกระดกู ร่วมกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 การทดสอบประสิทธิภาพระดับเซล และทางคลินิกของการใช้สารสําคญัในมนุษย์ เช่น การเลียงเซลล์จําเพาะด้าน เพือ

ยืนยนัผลการกล่าวอ้างผลประสิทธิภาพ วิจยัร่วมกบัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 การศึกษาวิจัยทางโภชนาการศาสตร์ (Nutrition Science) ด้วยการพัฒนาอาหารสูตรโปรตีนสูงและอาหารผงชง 

เครืองดืมสูตรคุณค่าโภชนาการครบถ้วนสําหรับผู้ ป่วย เสริมอาหารหลัก ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 การพัฒนาผลิตภณัฑ์โพรไบโอติกเพือสขุภาพ เพือเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้านทางเดินอาหารและช่วยกระตุ้น

ภูมิคุ้มกันแบบปรับสมดุลองก์รวม ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี เลือกสรรแหล่งสายพันธ์ุเชือจากบริษัท Morinaga Milk 

Industry ประเทศญีปุ่ นทีผ่านงานวิจยัทางคลินิกมากว่า 100 ชินงาน มาสร้างสตูรทีเหมาะกบัผู้บริโภค 

 การผลิตชดุตรวจสอบ (Rapid Test Kit) ทดสอบเชือจุลินทรีย์ลิสทิเรีย (Listeria) 2 สายพันธุ์ ทีเป็นเหตุก่อโรคในอาหาร 

และเป็นพิษต่อสุขภาพคน โดยการพัฒนาเทคนิคไบโอเซนเซอร์ตรวจจับดีเอ็นเอของเชือเพืออ่านผลการปนเปือนอย่าง

แม่นยํา รวดเร็วกว่าและค่าใช้จ่ายถูกกว่า เป็นสิทธิบัตรทีได้รับรางวัล Golden Awards ซึงเป็นรางวัลระดับนานาชาติ

จากงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA) ประเทศเยอรมนันี ในปี 2561 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชทางเลือก (Plant-Based Protein) ด้วยการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสถาบันศึกษาและ

ศูนย์วิจยัชนันําจากทงัในไทย อเมริกา ญีปุ่ น และสาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั)  

บรรจุภัณฑ์ บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพฒันาบรรจุภณัฑ์เพือสรรหาให้ได้มาซึงบรรจุภณัฑ์ทีมีประสิทธิภาพในการปกป้อง

อาหารให้ปลอดภยัและคงคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการไว้อย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลาทีสามารถเก็บรักษาได้นานขึน รวมถึงการ

สรรหาบรรจภุัณฑ์ทลีดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม มีฉลากผลิตภณัฑ์ (product labelling) ทีบ่งบอกถึงคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณที

ควรบริโภค (Guideline Daily Amounts) นอกจากนี บริษัทมุ่งมันพัฒนาและบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ให้เกิดความยังยืน โดยบริษัทได้

กําหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ดงันี 1) ส่งเสริมการใช้วสัดุทีทดแทนใหม่จากแหล่งทีมีการจัดการอย่างยงัยืน 2) สนับสนุนการนําบรรจุภณัฑ์ทีใช้

แล้วเข้าสู่กระบวนการนํากลบัมาใช้ใหม่ หรือนําบรรจภุณัฑ์ทีใช้แล้วไปผลิตเป็นพลงังาน 3) เพิมสัดส่วนวสัดุรีไซเคิลตามความเหมาะสมใน

กลุ่มบรรจุภณัฑ์ทีสามารถทําได้ โดยไม่กระทบกับคุณภาพ และ 4) มุ่งพฒันารูปแบบการใช้ซําแทนการใช้ครังเดียวสําหรับบรรจภุณัฑ์ทีใช้

ในกระบวนการผลิตหรือการขนส่ง ตามความเหมาะสมและความปลอดภยัอาหาร  

ช่องทางการจัดจําหน่าย บริษัทกระจายการจัดจําหน่ายในช่องทางทีหลากหลายตามรูปแบบเพือความสะดวกในการ

เข้าถึงอาหารของผู้บริโภค เช่น ช่องทางต่างๆ ดงันี 

 ช่องทางค้าปลีกและค้าส่งทีทนัสมยั รวมถึง ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เกต็ และร้านค้าสะดวกซือ  

  HoReCa หรือ โรงแรม ร้านอาหาร และ ธุรกิจจดัเลียง 

 รับจ้างผลิต 

 ตลาดดงัเดิม (Traditional Market) และผู้แทนรายย่อย  

 ร้านอาหารและจดุจําหน่ายอาหาร 

 ช่องทางการขายของบริษัท ซึงรวมถึงกิจการดงัต่อไปนี 

 ธุรกิจห้าดาว เป็นธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ มีผลิตภัณฑ์ทีหลากหลาย ได้แก่ ไก่ย่าง ไก่ทอด ข้าวมันไก่ บะหมี 

เกียวกุ้ง เรดดีมีล และไส้กรอก  

 ร้านอาหารเชสเตอร์เชสเตอร์ เป็นธุรกิจร้านอาหารจานด่วน ดําเนินการโดยบริษัทและในรูปแบบแฟรนไชส์ โดยมี

ทงัร้านทีบริษัทดําเนินการเอง และดําเนินการในรูปแบบแฟรนไชส์ 

 ศูนย์อาหารซีพี ฟู้ ดเวิลด์ ให้บริการศูนย์อาหารภายในพืนทีสถานพยาบาล สถานศึกษา และอาคารสํานักงาน 

ประกอบไปด้วยร้านอาหารของกลุ่มบริษัท และร้านอาหารจากคู่ค้าภายนอก โดยมุ่งเน้นความหลากหลาย ราคา

ย่อมเยา ได้มาตรฐานความสะอาด สขุอนามยั 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี16 

 ตู้เย็นชุมชน เป็นธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์แบรนด์ซีพี ทังอาหารสดและแช่เย็นแช่แข็ง เช่น หมู ไก่ เป็ด ไข่ กุ้ ง ปลา 

ไส้กรอก อาหารพร้อมทาน-พร้อมปรุง เพือเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริโภคในชมุชนได้เข้าถึงแหล่งอาหารทีสด สะอาด 

ปลอดภยัและมีคณุภาพ อีกทงัเป็นการส่งเสริมอาชีพและเพิมรายได้ให้ผู้ประกอบธุรกิจ  

 ร้านอาหารบุฟเฟต์ Great Harbour เป็นภัตตาคารบุฟเฟต์ เพือบริการอาหารทีหลากหลาย และมีคุณภาพใน

ราคาทีสมเหตสุมผลให้แก่ผู้บริโภค 

 ร้านอาหารจานด่วน Chickita เป็นธุรกิจร้านอาหารจานด่วนทีมีจุดขายอยู่ทีไก่ย่างทีมีความสด บรรยากาศร้านที

ทนัสมยั เหมาะความต้องการของผู้บริโภคในสงัคม ปัจจบุนั Chickita ดําเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม 

 ร้านอาหาร Wan Chai เป็นร้านอาหารจีน ปัจจบุนั Wan Chai ดําเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม 

ธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีภาวะการแข่งขันสูง ทังนี จากแนวโน้มสังคมเมืองทีมีการ

ขยายตวัและมีวิถีการดํารงชีวิตเปลียนแปลงไป ทําให้ผู้บริโภคมีความต้องการอาหารสําเร็จรูปเพือความสะดวกสบายเพิมมากขึน แต่ยงัคง

มองหาอาหารทีมีคุณภาพและมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนือง โดยเฉพาะอย่างยิง อาหารเพอืสขุภาพทีมีแหล่งทีมาทีเป็นที

ยอมรับ ผู้ผลิตจึงต้องมีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือตอบสนองความต้องการทีเปลียนแปลงของผู้บริโภคให้เหมาะสมกับสภาพ

วฒันธรรมการบริโภคของแต่ละพืนที ยิงไปกว่านันการเข้าถึงผู้บริโภคเป็นปัจจัยสําคญัในการทําธุรกิจอาหาร ดังนันผู้ประกอบการจึงให้

ความสําคญัต่อกลยทุธ์ทีจะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากทีสดุ 

แนวทางการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม 

สงัคมโลกและความพึงพอใจของผู้บริโภคมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นวตักรรมจึงเป็นสิงสําคญัทีจะสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขนัเพือความสําเร็จและเพิมคุณค่าขององค์กร แนวคิดใหม่ทีได้จากการบริหารจัดการด้านนวตักรรมจะส่งเสริมให้บริษัทมีการทํางานที

มีประสิทธิผลและมีแนวทางการแก้ปัญหาทีดีขึน ทําให้สร้างผลการดําเนินงานได้อย่างยงัยืน พร้อมทงัเป็นการมีส่วนร่วมในการขบัเคลือน

เกษตรอตุสาหกรรมอาหารของไทยสามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล 

บริษัทได้บริหารจัดการด้านนวัตกรรม โดยการสร้าง “วัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรม” ขึน โดยทีทุกหน่วยธุรกิจจะต้องมีส่วนร่วมในการ

พฒันาการคิดค้นนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กระบวนการทํางาน และรูปแบบการดําเนินธุรกิจ รวมไปถึง

นวตักรรมด้านสงัคมและสิงแวดล้อม เพือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทในองค์รวมให้เพิมขึน และเพือรักษาสมดุลย์ไว้ซึง

สิงแวดล้อมและรับผิดชอบดูแลสงัคมรอบด้าน ซึงในกระบวนการทํางานนันสามารถคดัเลือกพนัธมิตรจากองค์กรภายนอกในการพัฒนา

ร่วมกัน โดยคดัสรรจากความเข้ากันได้ของวิสัยทศัน์ การยึดมันในพันธกิจและเป้าหมายของโครงการทีต้องการบรรลรุ่วมกัน โดยเฉพาะ

อย่างยิง การมีความสามารถในการเติมเต็มทกัษะความสามารถซึงกันและกัน ทงัน ีเพือให้มีการพฒันานวตักรรมได้รวดเร็วขึนและมีต้นทนุ

ในการพฒันาทีตําลง 

แนวทางในการสร้างองค์กรนวตักรรมมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ บรรยากาศการทํางาน บุคลากร และมาตรฐานในการ

บริหารจัดการนวตักรรม  

บริษัทมุ่งสร้างบรรยากาศการทํางานทีเอือต่อการคิดสร้างสรรค์และกล้าริเริมสิงใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นนวตักรรม 5 ด้าน ได้แก่ (1) นวตักรรม

การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (2) นวตักรรมเพิมคณุค่า (3) นวตักรรมสินค้าและบริการด้านสขุภาพและอนามัย (4) นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ

เพอืสร้างความเติบโต และ (5) นวตักรรมเพือองค์กรทียงัยืน บริษัทมีการดําเนินการจดังานประกวดด้านนวัตกรรมภายใต้ชือ “CPF CEO 

Award” เป็นประจําทุกปี เพือให้พนักงานทวัทงัองค์กรทุกระดบัได้มีโอกาสแสดงความสามารถผ่านการส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด ซึง

สามารถสะท้อนให้บริษัทได้รับทราบความคิดเห็นของพนักงานทีมีต่อกระบวนการทํางานและกระบวนการผลิต โดยแบ่งผลงานนวตักรรม

ออกเป็น 3 ระดบั ภายใต้แนวคิด 3i ได้แก่  

i1 หรือ Improvement ความคิดสร้างสรรค์ทีช่วยปรับปรุงให้การทํางานอยู่ในสภาวะทีดีสมําเสมอ  

i2 หรือ Invention ผลงานทีคิดค้นและพฒันาขึนใหม่เพือเพิมประสิทธิภาพการทํางาน และ  

i3 หรือ Innovation สิงประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่ทีสร้างผลลพัธ์ทางธุรกิจ  



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี17 

บริษัทเห็นศกัยภาพของระบบการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ“TRIZ” (Theory of Inventive Problem Solving หรือ “ทฤษฎีการแก้ปัญหา

เชิงประดิษฐกรรม”/2) จึงได้กําหนดแนวทางการนํา TRIZ มาใช้และมีการพฒันาบุคลากรทุกหน่วยธุรกิจให้เป็นนวตักรตามแนวทาง TRIZ  

โดยในปี 2564 บริษัทมีนวัตกร TRIZ ในประเทศไทย จํานวน 1,083 ท่าน และมีผลงานนวัตกรรม 7,475 ผลงาน ซึงมีการจดสิทธิบัตร/ 

อนุ สิทธิบัตรแล้วจํานวน 392 สิทธิ  นอกจากนี  บ ริษัทยังได้บริหารจัดการนวัตกรรมตามมาตรฐาน  European Committee for 

Standardization (CEN) CEN/TS16555/3  ตงัแต่ปี 2559 

 

มาตรฐาน ISO 56002 เป็นมาตรฐานทีมีเป้าหมายในการจดัเตรียมองค์กรให้มี

แนวทางและกระบวนการทีทําให้องค์กรไดร้ับประโยชน์ 

มากทีสดุจากโครงการนวตักรรมขององค์กร 
 

โอกาสแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม 

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานมีโอกาสแห่งการศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆ จากการเข้าร่วมสมัมนาหรืออบรมทีจัดโดยองค์กรชนันําต่างๆ  

ทงัในประเทศและต่างประเทศ การจดัฝึกอบรมภายในบริษัท การศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัชนันํา ซงึรวมถึงการบรรจหุลกัสตูรกรอบแนวคิด 

Design Thinking ภายในองค์กรเพือพัฒนาแนวคิดด้านนวัตกรรมให้กับพนักงาน โดยความรู้หรือนวัตกรรมทีได้มานันจะมีการนํามา

แบ่งปันและจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยจัดทําเป็นองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน (Knowledge Base Management) และ

จัดทําเป็นคู่มือการทํางานเพือถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังรุ่นต่อไป โดยบริษัทมีผลงานด้านนวตักรรมทังด้านนวัตกรรมด้านการพัฒนา

สินค้าทีสอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภค นวัตกรรมด้านการทํางานเพือให้มีประสิทธิภาพทีดีขึน ลดขันตอนทีจะมีผลกระทบต่อ

สขุภาพของบุคลากร มีต้นทนุการทํางานหรือการผลิตทีลดลง รวมถึง การคํานึงถึงสงัคมและสิงแวดล้อม ดงัตวัอย่างต่อไปน ี 

 นวตักรรม “หมูชีวา” เป็นนวตักรรมการสร้างสายพนัธุ์สกุรและอาหารสกุรตลอดจนกระบวนการเลียง 

เพือให้ได้มาซึงเนือหมูไขมันดีและมีโอเมก้าสูงกว่าเนือสุกรทวัไป เพือตอบโจทย์ความต้องการของ

ผู้บริโภคทีรักสุขภาพ โดยสินค้าหมูชีวานีได้รับการรับรองมาตรฐานการเลียงจากสมาคมสุขาภิบาล

แห่งชาติ (NSF: National Sanitation Foundation) และได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดสินค้านวตักรรม

ระดับโลก จากงาน Thaifex-Anuga Asia 2020 และ รางวัลบริษัทด้านนวัตกรรมดี เด่น จากเวที  SET Awards 2021 จัดโดย 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 

 นวัตกรรม “ไก่เบญจา” เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนือไก่สดจากการเลียงด้วยข้าวกล้องคดัพิเศษสูตรเฉพาะทีอุดมไปด้วยสารกาบา 

(GABA) และสารต้านอนมุลูอิสระ มีวิตามิน B3 B6 B9 ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนือของไก่ให้มีโครงสร้างกล้ามเนอืทดีี และทําให้ได้

รสชาติความหอม ความนุ่ม และความฉําของเนอืไก่มากขึน 

 นวตักรรม “ผลิตภัณฑ์อกไก่นุ่มสุขภาพ” ผลิตจากอกไก่เต็มชนิทผี่านกระบวนการนวดด้วยระบบสญุญากาศซงึเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ

ขอบบริษัท ทําให้เนืออกไก่ทีปกติจะแห้ง เนือไม่นุ่มเท่ากับส่วนสะโพกกลายเป็นอกไก่ทีมีเนือสัมผัสเนียนนุ่มชุ่มฉําและเหมาะสําหรับ

ผู้บริโภคทีรักสขุภาพเพราะมีโปรตีนสงู ไขมนัตํา ผลิตภณัฑ์อกไก่นุ่มสขุภาพได้รับรางวัล SET Awards ในหมวดนวตักรรมในปี 2559 

 นวตักรรม ผลิตภณัฑ์เนอืไก่ “ซีพี ชคิเก้นริบ” (CP Chicken Rib) ด้วยแนวคิดนวตักรรมการสร้างมลูค่าเพิมให้กบั

ชินส่วนพลอยได้ทีไม่ใช่ชนิส่วนหลกั (By-Product) โดยใช้เนือไก่ส่วนหลงัตดัแต่งพิเศษ เป็นชนิไก่ทมีีกระดกูเดียว 

จําหน่ายในช่องทางค้าปลีกสมยัใหม่ต่างๆ อนัรวมถึง Makro, Big C, Max Value, Golden Place, Tops, Gourmet, 

Home Freshmart, Lotus’s และ -Eleven นอกจากนี ได้ส่งออกไปประเทศญีปุ่ น และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
/2 เป็นหลกัการในการคิดค้น และออกแบบประดิษฐกรรมสําหรับแก้ป้ญหาต่างๆ ทีพบในทางอุตสาหกรรม เพือให้เกิดผลการใช้งานสูงสุด หรือเพิมสู่ความเป็นอดุมคติ (Ideality) และลดทรัพยากรที

ต้องใช้ (Resources) ซึงปกติ จะมีข้อจํากัดหรือความขัดแย้งกัน (Contradiction) ของตวัแปรต่างๆ กล่าวคือ การเพิมคุณสมบติัสิงหนึง มักจะมีผลในทางตรงกันข้ามกับอีกคุณสมบัติหนึง เช่น 
ต้องการฝาขวดทีเปิดได้สะดวก แต่ก็ไม่ต้องการให้ฝาเปิดได้เองงา่ยเกินไปด้วย 

/3 CEN/TS 16555 เป็นระบบการจดัการนวตักรรมมาตรฐานทีช่วยให้องค์กรสามารถสร้างนวตักรรมได้อย่างเป็นระบบ เพือรองรับการเติบโตขององค์กรให้สามารถดําเนินการภายใต้ทรัพยากรทีมีอยู่
อย่างจํากดัและสามารถสรา้งนวตักรรมได้เป็นผลสําเร็จ 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี18 

 นวตักรรมทดสอบดัชนีความทนทานของเม็ดอาหารอัตโนมัติ (Pellet Durability Index) สําหรับการผลิตอาหารสัตว์ โดยอาศัย

ระบบคอมพิวเตอร์ เพือเพิมประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ ซึงในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์แบบเม็ด ต้องมีกระบวน

ทดสอบความทนทานของอาหารเม็ดอาหารอย่างสมําเสมอ เพือตรวจสอบความแข็งแรงและการยึดเกาะตวัของอาหารเม็ด เพือให้ได้

ผลิตภณัฑ์ทีมคีุณภาพตามมาตราฐาน อีกทงัยงัเป็นการควบคุมฝุ่ นละอองทีอาจเกิดจากกระบวนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ทีกําหนด 

 “อาหารสุกรรักษ์สิงแวดล้อม” โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) สําหรับอาหารสกุรและไก่ไข่รุ่น ซึงสามารถ

ลดปริมาณไนโตรเจนและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในสิงขบัถ่าย ทงัยังช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์จากการใช้วัตถุดิบ

อาหารสตัว์ทีไม่มากเกินความต้องการของสตัว์และกําจดัออกมาเป็นของเสียหรือมลูสตัว์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต

หรือคณุภาพเนือสกุรและไข่ไก่ 

 นวัตกรรม “บัญชีการเงิน” บริษัทพัฒนานวัตกรรมด้านงานบัญชีการเงินด้วยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่และหุ่นยนต์นักบัญชี  

มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทํางานและการประมวลข้อมลู เพือเพิมประสิทธิภาพในการทํางานและลดความผิดพลาดในการทํางาน 

โดยการรวบรวมกระบวนการทํางานทีเหมือนกันไว้ทีเดียว ปรับลดขันตอนทีไม่จําเป็น ทําให้สามารถลดงานซําซ้อนลง และได้จัดตัง 

ศูนย์ปฏิบติัการบญัชีและการเงิน (Shared Services Center) เพอืเป็นศูนย์กลางในการให้บริการงานด้านบญัชีแก่กลุ่มบริษัททงัหมด 

 นวัตกรรม ระบบการควบคุมเครืองปัมเม็ดอัตโนมัติ โดยนําปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และระบบการควบคุม

เครืองจักร (Machine Control) เข้ามาใช้ในพฒันากระบวนการผลิตอาหารสตัว์ เพอืให้ได้อาหารสตัว์ทีมีคุณภาพ ลดของเสียงทเีกิดขึน

ในกระบวนการผลิต ลดการใช้พลงังาน อีกทงัเพิมประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึน  

 บรรจุภัณฑ์กระดาษสําหรับบรรจุผลิตภณัฑ์ไก่ทีผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว (Individual Quick Freezing) จดัจําหน่าย

ในภูมิภาคยุโรป แทนบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทีใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษครังแรกปลายปี 2564 ในประเทศ

ไอซ์แลนด ์

 นวตักรรมเพิมประสิทธิภาพการใช้นําในโรงงานแปรรูปหมแูละไก่ โดยอาศัยเทคโนโลยีทีทันสมัยมาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพือ

บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรนําในทุกกระบวนการ อาทิ การใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Chiller) มาทดแทนระบบ

ระบายความร้อนด้วยนํา (Water Chiller) เพือลดอุณหภูมิ และการใช้ระบบหมนุเวียนนําทีใช้ในฟาร์มกุ้ ง ไม่ให้มีการปล่อยนําออกจาก

ฟาร์มสู่สิงแวดล้อม (Zero Liquid Discharge) โดยใช้ระบบกรองแบบ Ultrafiltration ในการบําบดันาํจากแหล่งนําภายนอกและนําทีใช้

ในการเลียงกุ้ง เพอืหมนุเวียนกลบัมาใช้ในฟารม์ 

 นวัตกรรม ฟาร์มอัจฉริยะ หรือ Smart Farm เพือเพิมประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการผลิตทีมีคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดโรค โดย

การนําเทคโนโลยอีินเตอร์เน็ตเชือมต่ออปุกรณ์ (Internet of Thing) มาใช้ในกระบวนการบริหารจดัการภายในฟาร์ม รวมถึงการใช้ระบบ 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ในการพัฒนากระบวนการเลียงให้เกิดประสิทธิภาพสูงทีสุด และติดตงัระบบการให้

อาการอตัโนมัติ (Auto Feeding Systems) เพือลดแรงงานและลดการสมัผสัตัวสัตว์เพือจํากัดความเสียงในการนําเชือต่างๆ สู่สตัว์ใน

ฟาร์มตามมาตรฐานความปลอดภยัทางชีวภาพ (Biosecurity) 

 นวตักรรม ฟาร์มสุกรรักษ์โลก หรือ Greenfarm ทีเป็นมิตรกับชุมชนและสิงแวดล้อม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) และไบโอไดเวอร์ซิตี (Biodiversity) ให้ความสําคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชันบรรยากาศ เพิมพืนท ี

สีเขียว และเพิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเสริมด้วยระบบพลังงาน

แสงอาทิตย์ชว่ยลดต้นทนุด้านพลงังาน และยงัช่วยลดกลินจากการเลียงสตัว์ได้ด้วย 

สิทธิประโยชน์จากการลงทุน 

ซีพีเอฟและบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทังในประเทศและต่างประเทศ ซึงส่วนใหญ่จะเป็นสิทธิประโยชน์

จากการได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริม โดยมีระยะเวลา

เริมต้นและสินสุดทีแตกต่างกัน นอกจากนี บางกิจการยังได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจักรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

และได้รับอนุญาตให้หกัเงนิลงทนุในการติดตงัหรือก่อสร้างสิงอํานวยความสะดวกนอกเหนือจากการหกัค่าเสือมราคาตามปกติ อีกด้วย 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี19 

(2) การตลาดและการแข่งขัน 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของผลิตภัณฑ์หลัก ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 

ไก่เนือ (ทีมา : สมาคมผูผ้ลิตไก่เพือส่งออกไทย และ USDA) 

ในปี 2564 ทวัโลกมีการผลิตเนือไก่ 99.1 ล้านตนั เพิมขนึจากปี 2563 (99.08 ล้านตนั) เพียงเล็กน้อย ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ยงัคง

เป็นสหรัฐอเมริกาผลิตได้ 20.3 ล้านตนั รองลงมาได้แก่ บราซิล 14.3 ล้านตนั จีน 14.0 ล้านตนั สหภาพยุโรป 10.9 ล้านตนัและรัสเซีย 4.6 

ล้านตนั สําหรับประเทศไทยการผลิตเนือไก่ยงัมีการขยายตวัเล็กน้อยเนืองจากมีผู้ผลิตรายใหม่ๆ เพิมขึน โดยในปี 2564 ประเทศไทยผลิต

เนือไก่ได้ 2.9 ล้านตนั เพมิขึนร้อยละ 1.05 จากปี 2563 

ในปี  คาดการณ์ว่าทวัโลกจะผลิตเนือไก่ได้ 100.9 ล้านตัน เพิมขึนร้อยละ 2 โดยประเทศผู้ผลิตรายใหญ่คาดว่าจะมีผลผลิต

เพมิขึน ส่วนประเทศไทยคาดว่าการผลิตเนือไก่จะเพมิขึนร้อยละ 1 เป็น 2.93 ล้านตนั  

สําหรับประเทศผู้ส่งออกเนือไก่ของโลกทีสําคญัในปี 2564 ได้แก่ อนัดับที 1 บราซิล ด้วยปริมาณส่งออก 4.05 ล้านตนั รองลงมา

ได้แก ่สหรัฐอเมริกา 3.4 ล้านตนั สหภาพยโุรป 1.8 ล้านตนั ส่วนไทยมีการส่งออกเนอืไก่เป็นอนัดบั 4 ของโลก ด้วยปริมาณส่งออกประมาณ 

0.90 ล้านตัน มลูค่าประมาณ 101,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมือเทียบกับปี 2563 เนืองจากปัญหาขาดแคลนแรงงานและผลกระทบ

จากโรคติดเชือ COVID-19 ทวัโลก ตลาดส่งออกทีสําคญัของไทย ได้แก่ ญีปุ่ น สหราชอาณาจักร (UK) สหภาพยุโรป (EU) จนี และอาเซียน 

ตามลําดบั โดยในปี 2564 คาดว่าไทยจะส่งออกเนือไก่ไปญีปุ่ นได้ประมาณ 433,000 ตนั มลูค่า 54,000 ล้านบาท สหราชอาณาจักร (UK) 

130,000 ตัน มูลค่า 14,600 ล้านบาท สหภาพยุโรป (EU) 124,000 ตัน มูลค่า 11,300 ล้านบาท และจีน 92,500 ตัน มูลค่า 9,000 ล้าน

บาท  

ในปี 2565 คาดว่าการส่งออกเนือไก่ของไทยจะขยายตัวได้เล็กน้อยอยู่ที 920,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 104,000 ล้านบาท เพิมขึน 

ร้อยละ 2 จากปีทีผ่านมา โดยมีปัจจัยบวกทีสําคัญคือ จํานวนแรงงานในโรงงานทีคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ และหลายประเทศมี

มาตรการป้องกันโรคติดเชือ COVID-19 ทีดี ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโด๊ส การผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ของ

ประเทศต่างๆ ทําให้การบริโภคมีการเติบโตมากขึน โดยคาดว่าในปี 2565 จีนจะยกเลิกการห้ามนําเข้าชัวคราว (self-suspend) ของ

โรงงานส่งออกเนือไก่ไทย ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกเนือไก่ไทยไปจีนเพิมขึนได้ แต่คาดว่าจีนยังคงมาตรการการตรวจสอบสินค้าทีด่าน

นําเข้าอย่างเข้มงวดต่อไป ส่วนตลาดญีปุ่ นยังคงมีความต้องการสินค้าจากไทยอย่างต่อเนือง เช่นเดียวกับตลาดมาเลเซียทียังมีความ

ต้องการนําเข้าจากไทยต่อเนืองเช่นกัน ขณะทีทงัในสหราชอาณาจักร (UK) และสหภาพยโุรป (EU) การคลายมาตรการ Lockdown ทําให้

ความต้องการสินค้ามีเพิมขึน แต่ยงัติดปัญหาเรืองการจํากดัโควต้าการนําเข้า และปัญหาค่าระวางเรือทีสงูมาก 

สุกร (ทีมา : United States Department of Agriculture: USDA และสมาคมผูเ้ลียงสกุรแห่งชาติ) 

ในปี 2564 คาดการณ์ทัวโลกมีการผลิตเนือสกุร 106.1 ล้านตัน เพิมขึนจากปี 2563 ทีผลิตได้ทงัหมดที 95.8 ล้านตัน หรือร้อยละ 

10.8 เนืองจากมีการกลบัมาเพิมแม่พันธุ์หลงัจากทีเสียหายจากโรคอหิวาห์สุกรแอฟริกัน (ASF)ในปีทีผ่านมาทําให้มีผลผลิตสุกรทีเพิมขึน

อย่างมากในประเทศจีนหรือเพิมขึนร้อยละ 26.58 รวมถึงเวียดนาม บราซิล และประเทศอืนๆ ใขณะทีสถานการณ์โรค COVID-19 ทําให้ 

โรงชําแหละในอเมริกามีปัญหาเรืองแรงงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีมากขึนทําให้การผลิตสกุรในสหรัฐอเมริกาจะตําลงเล็กน้อยเมือเทียบกับ

ปีทแีล้ว ในขณะทีบราซิล และสหภาพยโุรป จะมีการเพิมการผลิตขึนเล็กน้อย 

สําหรับการส่งออกเนือสุกรทวัโลกในปี 2564 มีปริมาณ 12.49 ล้านตัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 0.45 เนืองจากความต้องการ

นําเข้าเนือสุกรจากจีนลดลง โดยการนําเข้าของจีนลดลงเป็น 4.5 ล้านตัน เทียบกับปี 2563 ที 5.3 ล้านตัน ซงึคิดเป็นร้อยละ 38.69 ของ

การนําเข้าทวัโลกในปี 2564 ในขณะทีการนําเข้าสกุรของประเทศอืนนอกเหนือจากจีนส่วนใหญ่จะคงที เนืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ทีชะลอตัวลง รวมถึงผลกระทบของโรค COVID-19 ส่งผลให้ความต้องการเนือสกุรลดลง ยกเว้นในประเทศเวียดนาม และพิลิปปินส์ ที

ยังคงมีการนําเข้าเพิมขึนเล็กน้อยเนืองจากการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันยังคงเกิดขึนในประเทศ ซึงจะเป็นสิงท้าทายความ

พยายามในการขยายการผลิตสกุรกลบัมาใหม่ 

ในปี 2565 คาดว่าทังโลกจะมีการผลิตเนือสกุรลดลงร้อยละ 2 เป็น 104.2 ล้านตนั ส่วนใหญ่มาจากการผลิตทีลดลงในประเทศจีน 

โดยการผลิตเนือสุกรของจีนคาดว่าจะอยู่ทีเกือบ 43.8 ล้านตนัซึงต่ากว่าปี 2564 เกือบร้อยละ 5 ซึงการลดลงของราคาสกุรในประเทศจีน



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี20 

ตังแต่ต้นปี 2564 ผลักดันให้มีการลดจํานวนสุกรและคาดว่าจะคงจํานวนผลผลิตของสุกรทีเข้าสู่โรงฆ่าในปีต่อไปหากไม่มีราคาทีสูงขึน  

การทรีาคาสกุรขุนตํา และกําไรส่วนเกินทน้ีอยลง จะทําให้ผู้ผลิตรายใหญ่มีแนวโน้มทีจะชะลอผลิตหรือในกรณีของผู้ประกอบการรายย่อย

อาจจะออกจากธุรกิจโดยสินเชิงและราคาอาหารสัตว์ทีสูงขึนทําให้การเลียงสุกรขุนในปีทีผ่านมาเริมไม่คุ้ มค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี  

ในประเทศผู้ผลิตอืน เช่น บราซิล และเม็กซิโก จะเห็นอุตสาหกรรมสกุรในประเทศมีการขยายตัว เนืองจากการฟืนตัวของความต้องการ

ภายในประเทศและโอกาสในการส่งออกทีสงูขึน 

การผลิตของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าจะลดลงเล็กน้อยในปี 2565 เนืองจากปริมาณสินค้าคงคลังสุกรทีลดลงและความตังใจของ

ผู้ผลิตทีจะลดจํานวนแม่พันธุ์สุกรน้อยลงตังแต่ในช่วงหลังของปี 2564 ทําให้ผลผลิตจะตึงตัวในอนาคต อย่างไรก็ตาม การส่งออกของ

สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเพิมขึนร้อยละ 3 ตามความต้องการในตลาดหลักส่วนใหญ่ การนําเข้าทีสูงขึนในประเทศจีนจะสนับสนุนการค้า

ของสหรัฐฯ ทังทางตรงและทางอ้อมเนืองจากคู่แข่งรายใหญ่โยกเป้าหมายของผลิตภณัฑ์ออกจากตลาดเอเชียตะวนัออกอืนๆ เช่น ญีปุ่ น

และเกาหลีใต้ นอกจากนคีวามต้องการของผู้บริโภคและการเพิมมลูค่าของเงินเปโซจะสนบัสนุนการส่งออกไปยงัเมก็ซโิกแทน 

ในสหภาพยุโรป ราคาสุกรมีแนวโน้มตําลงทําให้มีการชําแหละสุกรทีมีนําหนักมากขึนและความต้องการทีน้อยลงทังใน และ 

ต่างประเทศ ผู้ผลิตในเยอรมัน และเนเธอร์แลนด์มีการเปลียนฝูงแม่พันธุ์ ทําให้การผลิตคาดว่าจะลดลง ตลอดจนมีความท้าทายในเรือง

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในโรงงานบางแห่งส่วนของบราซิลคาดว่าการผลิตจะเพิมขึนเกือบร้อยละ 3 เนืองจากการบริโภคเนือสุกรใน

ประเทศทีฟืนตวัขนึและความสามารถในการการส่งออกทีดี 

สําหรับประเทศไทย ข้อมูลจากสมาคมผู้ เลียงสุกรแห่งชาติระบุว่าในปี 2565 ไทยจะมีปริมาณสุกรขุน 14.7 ล้านตัว ซึงน้อยลง

มากกว่าปี 2564 ทังนี จากความกังวลต่อโรค ASF ทําให้การเลียงสุกรของผู้ เลียงรายย่อยลดลง รวมถึงการเสียหายจากโรคระบาดใน 

ผู้เลยีงรายกลาง และรายใหญ่จํานวนหนึงจึงทําให้ไมม่ีการขยายกําลงัการผลิต 

สําหรับราคาสกุรในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 มีการปรับตวัขึน แต่ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2563 เริมมีการปรับตวัขึนอย่างชัดเจน

โดยมีราคาขายสกุรเป็นประมาณ 75-80 บาทต่อกิโลกรัม 

ในปี 2565 ประเทศไทยจะยงัคงต้องเฝ้าระวงัการเกิดโรค ASF อย่างเข้มงวดมากขึน ดังนันทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการเลียง

สกุรของประเทศไทยต้องร่วมกันสร้างความรู้ ความเข้าใจและการป้องกันโรค ASF อย่างถูกต้องและเข้มงวด โดยทงันีความต้องการสกุรขุน

ในประเทศทีเพิมขึนจากสถานการณ์ COVID-19 ทีคลายตัวลงและจํานวนสุกรขุนทีมีจํานวนน้อยจะเป็นโอกาสให้ราคาขายสุกรขุนใน

ประเทศไทยอยู่ในระดบัสงูตลอดทงัปี 2565 

กุ้ง (ทีมา: สมาคมกุ้งไทย)   

ผลผลิตกุ้ งเลียงของไทยปี 2564 โดยรวมอยู่ที 280,000 ตัน เพิมขึนเล็กน้อยจากปี 2563 ซึงปริมาณการผลิตอยู่ที 270,000 ตัน  

คิดเป็นเพิมขึนร้อยละ 4 โดยผลผลิตกุ้ งทีได้เป็นผลผลิตกุ้ งจากภาคใต้ตอนล่าง ร้อยละ 33 จากภาคใต้ตอนบน ร้อยละ 32 จากภาค

ตะวันออก ร้อยละ 24 และจากภาคกลาง ร้อยละ 11 ส่วนผลผลิตกุ้ งทัวโลกคาดว่าจะอยู่ทีประมาณ 4.24 ล้านตัน เพิมขึนร้อยละ 16  

ดงัแสดงในตารางที 1 สําหรับการส่งออกกุ้ งเดือน ม.ค. - ต.ค. ปี 2564 มีปริมาณ 128,758 ตนั มลูค่า 39,251 ล้านบาท เพิมขึนทงัปริมาณ

และมูลค่าเมือเทียบกับการส่งออกในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึงมีปริมาณส่งออก 123,297 ตัน มูลค่า 35,872 ล้านบาท คิดเป็น

เพมิขึนร้อยละ 4 และ ร้อยละ 9 ตามลําดบั (ดงัแสดงในตารางที 2) แม้ประสบปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ค่าขนส่งราคาสงู และอืนๆ 

การเลียงกุ้ งของไทยในปีนี เกษตรกรทุกพืนทีประสบกับสภาพอากาศแปรปรวน ปริมาณฝนมากในช่วงครึงปีหลัง และยังคง

เผชิญหน้ากับปัญหาโรคระบาด ทังอาการขีขาว ตัวแดงดวงขาว และโรคตายด่วน ซึงทงัหมดนีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเลียง และเป็น

ต้นทุนแฝงสําหรับเกษตรกรในการลดความเสียงจากสภาพอากาศแปรปรวนและโรคระบาด ทําให้เกษตรกรต้องระมัดระวังมากในการ

เลียงมากขึน โดยการลดความหนาแน่นและทยอยการปล่อยกุ้ ง สําหรับช่วงปลายปีเกษตรกรมีการพกับ่อ ทําความสะอาดบ่อและจัดการ

เคลียร์ระบบการเลียงภายในฟาร์ม เพอืเตรียมปล่อยกุ้งใหม่ในช่วงต้นปี 2565  

สําหรับแนวโน้มปี 2565 คาดการณ์ว่าไทยจะผลิตกุ้ งได้ประมาณ 300,000 ตัน หรือเพิมขึนร้อยละ 4 และในกรณีทีสามารถ

คลีคลายและป้องกันปัญหาเรืองโรคระบาด รวมถึงปัญหาอุปสรรคอืนๆ ได้ ไทยอาจสามารถผลิตกุ้งได้ถึง 400,000 ตนั เนืองจากกุ้งของ



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี21 

ประเทศไทย มีความโดดเด่นเรืองภาพลกัษณ์ คุณภาพ ความปลอดภยัอาหาร และปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ทังเป็นแหล่งผลิตลกูพนัธุ์กุ้ งทีมี

คุณภาพดีทีสดุในโลก อาหารกุ้งทีมีประสิทธิภาพ การมีเกษตรกรผู้ เพาะฟักและอนุบาลลกูกุ้ ง-เกษตรกรผู้ เลียงกุ้ งทีมีทกัษะประสบการณ์ มี

ผู้ประกอบการห้องเย็นแปรรูปกุ้ งทีมีความสามารถ และอืนๆ แม้ว่าปัจจุบันสถานภาพการผลิตกุ้ งของไทยไม่เหมือนเดิม โดยเฉพาะเชิง

ปริมาณ ไทยไม่ได้เป็นผู้นําในการผลิตกุ้งเช่นแต่ก่อน แต่ในเชงิคุณภาพไทยไมเ่ป็นทีสองรองใคร กุ้ งยงัคงเป็นทีต้องการ และเชอืมนัของผู้ ซือ 

เพือให้อุตสาหกรรมกุ้ งของไทยสามารถอยู่รอดและมีความยังยืนได้ ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่การผลิตจําเป็นต้องผนึกกําลังร่วมกัน และ 

ทีสําคัญภาครัฐต้องปรับบทบาท มีวิสัยทัศน์ และให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม เพือพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ งไทยให้เติบโต

ก้าวหน้าอย่างยงัยืน 

ตารางที  : ผลผลิตกุ้งเลียงโลก ปี 2557-2564* 

หน่วย: พนัตนั 

ประเทศ/ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564* %แตกต่าง 
64/63 

ไทย 230 260 300 300 290 290 270 280 +4% 
จีน 625 600 550 525 525 625 550 800 +45% 

เวียดนาม  300 210 260 320 410 443 469 526 +12% 

อินโดนีเซีย 200 220 270 260 270 260 270 250 -7% 

อินเดีย 420 470 530 600 560 580 600 730 +22% 

มาเลเซีย 35 30 40 45 35 48 50 47 -6% 

ฟิลิปปินส์ 57 48 53 55 56 54 55 60 +9% 

อเมริกากลาง-ใต้ 630 628 669 810 872 1,073 1,242 1,385 +12% 

อืนๆ 70 100 110 160 200 135 158 157 -1% 

รวม 2,567 2,566 2,782 3,075 3,218 3,508 3,664 4,235 +16% 

ทีมา: สมาคมกุ้งไทย,  * ประมาณการ 

ตารางที 2 : การส่งออกกุ้งไทย ปี 2564* (ม.ค.-ต.ค.) 

หน่วย: ปริมาณ-ตนั, มลูค่า-ล้านบาท 

ประเทศ/ 
กลุ่มประเทศ 

ม.ค.-ต.ค. 63 ม.ค.-ต.ค. 64 % แตกต่าง 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

เอเชีย 72,491 18,435 80,235 21,983 10.68% 19.25% 
- จีน 15,014 4,316 18,479 5,650 23.08% 30.91% 
- ญีปุ่ น 26,450 9,033 29,052 9,841 9.84% 8.94% 
- อืนๆ 31,027 5,086 32,704 6,492 5.40% 27.64% 
สหรัฐอเมริกา 37,021 12,971 35,722 12,921 -3.51% -0.39% 
อีย ู 4,110 1,444 3,611 1,271 -12.14% -11.98% 
ออสเตรเลีย 3,919 1,271 3,500 1,219 -10.69% -4.09% 
อืนๆ 5,756 1,751 5,690 1,857 -1.15% 6.05% 

รวม 123,297 35,872 128,758 39,251 4.43% 9.42% 
ทีมา: สมาคมกุ้งไทย-รวบรวมจากกรมศลุกากร 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี22 

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

บริษัทมีกําลงัการผลิตรวมสําหรับผลิตภณัฑ์ทีสําคญัในปี 2563-2564 ดงันี

โรงงาน 
ปี 2563 ปี 2564 

จาํนวน
โรงงาน 

กําลงัการ
ผลิตเต็มที 

อัตราการใช้
กําลงัการผลิต 

จาํนวน
โรงงาน 

กําลงัการ
ผลิตเต็มที 

อัตราการใช้
กําลงัการผลิต 

โรงงานอาหารสตัว์ (ล้านตนั) 61 20 72% 62 20 78% 
โรงงานแปรรูปสตัว์บก (พนัตนั) 88 4,198 60% 92 4,355 63% 
โรงงานแปรรูปสตัว์นํา (พนัตนั) 11 109 39% 11 104 41% 

วัตถุดิบ 

ข้อมลูเกียวกบัวตัถดุิบในการผลิตแสดงอยู่ในผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทในข้อ 1.2.2 ข้อมลูเกียวกบัผลิตภณัฑ์ 

(4) ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

(4.1) ทรัพย์สินทมีีตัวตนทีใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ทรัพย์สินถาวรหลกัทีใช้ในการประกอบธุรกิจทีเป็นกรรมสิทธิของบริษัท ซงึรวมถึงทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน มี

ดงันี  

 หน่วย : ล้านบาท 

ประเภททรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 

ปี 2563 ปี 2564 
ทีดิน 49,102 53,820 
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณปูโภค 69,181 82,387 
เครืองจกัรและอปุกรณ์  56,157 62,013 
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างและเครืองจักรระหว่างติดตงั 21,088 25,272 
อืนๆ 4,610 7,015 

รวม 200,138 230,507 

ซีพีเอฟมีภาระผูกพนัต้องโอนทรัพย์สิน ซึงมีราคาตามบัญชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 มลูค่าประมาณ 15 ล้านบาท ให้แก่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยปัจจุบัน สินทรัพย์ดังกล่าว (ระบบสาธารณูปโภค เครืองจักรและอุปกรณ์และอืนๆ) เป็นกรรมสิทธิของ 

ซีพีเอฟ ภายใต้สัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการทีบริษัททํากับมหาวิทยาลยั โดยมหาวิทยาลยัได้อนุญาตให้บริษัทใช้ทีดิน

และสิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเลียงกุ้ งและใช้เป็นศูนย์วิจัยและฝึกอบรมแก่อาจารย์และนักวิชาการ โดยบริษัทมีภาระผูกพนัทีจะ

โอนกรรมสิทธิในสินทรัพย์ทังหมดของโครงการให้แก่มหาวิทยาลยัเมืออายุสัญญาสินสุดลงในวนัที 31 ธันวาคม 2565  นอกจากนี 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนทีมีหลักประกันเป็นจํานวนเงินรวม 25,783 

ล้านบาท (2563: 15,857 ล้านบาท) ซึงคําประกันโดยสินทรัพย์ต่างๆ คือ ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึงมีมูลค่าสทุธิทางบญัชีเป็น

จํานวนเงิน 13,731 ล้านบาท (2563: 11,156 ล้านบาท) สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนซึงส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรัพย์

สิทธิการเช่า สินค้าคงเหลือ และลกูหนีสทุธิเจ้าหน ีซงึมมีลูค่าตามบญัชีจํานวน 7,252 ล้านบาท (2563: 6,339 ล้านบาท) 

นอกจากทรัพย์สินทีเป็นกรรมสิทธิของบริษัทข้างต้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ในทีดิน อาคาร 

อปุกรณ์ ยานพาหนะ และสิทธิการเช่า จํานวน 34,664 ล้านบาท โดยสญัญาเช่ามีระยะเวลา 1 ถึง 57 ปี ซงึจะสินสดุในปี 2565 ถึง 

2621  

(4.2) สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ และเครืองหมายการค้า 

สัญญาบริการด้านเทคนิควิชาการ 

บริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีสัญญาบริการด้านทางเทคนิควิชาการกับบริษัททีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ (CPG) 

เพือให้ได้มาซงึสิทธิในการรับความช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการตามทีระบุไว้ในสญัญา ในการนี บริษัทย่อยในต่างประเทศ

ดงักล่าวมีภาระผกูพนัทีจะต้องจ่ายค่าบริการให้กบั CPG ตามระยะเวลา เงอืนไข และอตัราทีระบุไว้ในสญัญา 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี23 

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครืองหมายการค้า 

บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีสญัญาอนุญาตให้ใช้เครืองหมายการค้ากับ CPG เพือให้ได้มาซงึสิทธิในการใช้เครืองหมาย

การค้าตามทีระบุไว้ในสัญญา ในการนี บริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าสิทธิในการใช้

เครืองหมายการค้าให้กบั CPG ตามระยะเวลา เงอืนไขและอตัราทีระบุไว้ในสญัญา 

ความช่วยเหลอืทางเทคนิควิชาการด้านการผลิตอาหารสัตว์ 

บริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งได้เข้าทําสัญญากับ CPG เพือให้ได้มาซึงสิทธิในการรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค

วิชาการตามทีระบุไว้ในสัญญา โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าบริการให้กับ CPG ตามระยะเวลา 

เงอืนไข และอตัราทีระบุไว้ในสญัญา 

(4.3) นโยบายการลงทุนและการบริหารงาน 

ซีพีเอฟได้กําหนดนโยบายการลงทุนทีชัดเจนว่าจะลงทุนเฉพาะในธุรกิจหลกัหรือธุรกิจทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักของซีพีเอฟ

เท่านัน โดยซีพีเอฟมีนโยบายทีจะแต่งตังตัวแทนเข้าไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการทีมีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย เพือ

ควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทงันี ซีพีเอฟจะ

ได้รับรายงานผลการดําเนินงานจากบริษัทย่อยเป็นประจําทกุเดือน และมีการประชมุร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครัง เพือพิจารณาถึง

ผลการดําเนินงานและร่วมกนัวางแผนงานและเป้าหมายในการดําเนินงาน 

ในการพิจารณาเข้าร่วมลงทุนในแต่ละครัง ซีพีเอฟอาจจะเข้าลงทุนเอง หรือให้บริษัทย่อยทีดําเนินธุรกิจทีเกียวเนอืงกันเป็น 

ผู้ลงทุน ทงันี หากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย ซีพีเอฟมีนโยบายทีจะลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เว้นแต่จะเป็นการลงทุนร่วมกัน

กบัพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือการลงทนุในบริษัทจดทะเบียน 
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(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี24 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี25 

โครงสร้างการลงทุนของกลุ่มซีพีเอฟ  

บริษัทย่อย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษัททีซีพีเอฟมอีํานาจควบคุมทงัทางตรงและทางอ้อม มีจํานวนทงัสิน 230 บริษัท/4 ดงันี 

ประเทศไทย 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกจิ ทนุจดทะเบียน 
สดัส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
1. บมจ. ซีพเีอฟ (ประเทศไทย)  

กรุงเทพมหานคร  
โทร. 66-2-766-8000 

เกษตรอตุสาหกรรมและอาหารครบวงจร 15,289,819,314 บาท 99.99 

2. บจ. ซีพีเอฟ ฟู้ ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ 
กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-036-4500 

ผลิตและจําหน่ายอาหารสําเร็จรูป 4,000,000,000 บาท 99.99 

3. บจ. ซีพีเอฟ เทรดดิง 
กรุงเทพมหานคร  
โทร. 66-2-694-4466 

ค้าส่งและค้าปลีกผลติภณัฑ์อาหาร 800,000,000 บาท 99.99 

4. บมจ. กรุงเทพโปรดิวส 
กรุงเทพมหานคร  
โทร. 66-2-766-8000 

ซือและขายวตัถดิุบอาหารสตัว ์ 600,000,000 บาท 99.44 

5. บจ. ศนูย์วิจยัและพฒันาอาหาร ซีพีเอฟ 
กรุงเทพมหานคร  
โทร. 035-355-634-8 

วิจยัและพฒันาอาหาร 500,000,000 บาท 99.99 

6. บจ. อินเตอร์เนชนัแนล เพท็ ฟู้ ด 
กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-059-7121 

ผลิตและจําหน่ายอาหารสําหรับสตัว์เลยีง 300,000,000 บาท 99.99 

7. บจ. ซีพเีอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพมหานคร  
โทร. 66-2-766-8000 

ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 250,000,000 บาท 99.99 

8. บจ. ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ ดเชน 
กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-641-1362-6 

ธุรกิจห้าดาวและร้านอาหาร 200,000,000 บาท 99.99 

9. บจ. ซพีี ไห่หลาย ฮาร์เบอร์ 
กรุงเทพมหานคร  

ธุรกิจภตัตาคาร 160,000,000 บาท 99.99 

10. บจ. ดคักาลบี กรุ๊ป 
กรุงเทพมหานคร  
โทร. 66-2-713-5455 

ร้านอาหาร 133,000,000 บาท 59.99 

11. บจ. เชสเตอร์ฟู้ ด 
กรุงเทพมหานคร  
โทร. 66-2-641-1333 

ร้านอาหาร 80,000,000 บาท 99.99 

12. บจ. ซี.พี. เมอร์แชนไดซิง 
กรุงเทพมหานคร  
โทร. 66-2-766-8000 

กิจการลงทนุและการค้าระหว่างประเทศ 44,550,000,000 บาท 99.99 

13. บจ. เวสท์บริดจ์ ฟู้ ดส์ (ประเทศไทย) 
กรุงเทพมหานคร  
โทร. 66-2-726-9890 

ให้บริการจดัหาและพฒันาผลิตภณัฑ์
อาหารเอเชีย 

31,325,600 บาท 99.99 

14. บจ. ซีพเีอฟ เทรนนิงเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพมหานคร  
โทร. 66-2-766-8000 

ให้บริการด้านการฝึกอบรม 20,000,000 บาท 99.99 

15. บจ. สวนสมบูรณ์ 
กรุงเทพมหานคร  
โทร. 66-2-011-6888 

ปลูกพชืเพือการเกษตร 700,000,000 บาท 99.99 

 
/4 ไม่รวมบริษัททีหยุดประกอบกิจการ ซึงได้แก่ C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.,  Shanghai C.P. Industrial Trading Co., Ltd., Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd., CPF 

Tanzania Ltd.,  Wignall Holdings Limited, Bellisio Parent, LLC., The All American Gourmet Company, Charoen Pokphand Feedmills (M) Sdn. Bhd.,  Linggi Poultry Farm (M) 
Sdn. Bhd., Charoen Pokphand Feedmills (B’worth) Sdn. Bhd. Westbridge Foods (Haydock) Ltd. และบริษัทในกลุ่ม Fusion อีก 9 บริษัท 
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ประเทศจีน  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สดัส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
16. C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. 

โทร. 86-898-3696-3979 
เพาะฟักลกูกุ้ง  RMB 148,000,000 52.25 

17. C.P. Aquaculture (Zhanjiang) Co., Ltd. 
โทร. 75-983-91726 

เพาะฟักลกูกุ้ง  USD 12,000,000 52.25 

18. CPF Food Trading Co., Ltd. 
โทร. 86-21-6106-2651 

ผู้ นําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้าประเภท
อาหารแปรรูปจากเนือสัตว์แล ะอาหาร
สําเร็จรูป 

USD 14,500,000 100.00 

19. Westbridge (Qingdao) Trading Co., Ltd.  ให้บริการจดัหาและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร
เอเชีย 

USD 100,000 99.99 

20. Zhangzhou C.P. Chia Tai Aquaculture  
Co., Ltd. 

ฟาร์มเพาะเลียงกุ้ง USD 1,680,000 52.25 

21. Beijing CP Consultation Services Co., Ltd. 
โทร. 86-108-508-9000 

ให้บริการทีปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการค้า RMB 1,500,000 52.25 

22. C.P. Food (Hengshui) Co., Ltd. 
โทร. 86-108-508-9000 

ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป RMB 271,630,000 52.25 

23. C.P. Food (Kaifeng) Co., Ltd. 
โทร. 86-108-508-9000 

ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป  RMB 52,000,000 52.25 

24. C.P. Food (Nantong) Co., Ltd. 
โทร. 86-108-508-9000 

ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป อาหาร
สําเร็จรูปจากเนือสตัวแ์ละอาหารพร้อม
รับประทาน 

USD 14,280,000 52.25 

25. C.P. Food (Zhanjiang) Co., Ltd. 
โทร. 86-108-508-9000 

ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหาร RMB 99,500,000 52.25 

26. C.P. Food Enterprise (Ningbo) Co., Ltd. 
โทร. 86-108-508-9000 

ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป อาหาร
สําเร็จรูปจากเนือสตัวแ์ละอาหารพร้อม
รับประทาน 

RMB 60,000,000 52.25 

27. Chia Tai (Beijing) Investment Management 
Co., Ltd. 
โทร. 86-108-508-9000 

ให้บริการด้านการบริหารและทปีรึกษา RMB 1,170,000,000 52.25 

28. Chia Tai Food Enterprise (Qingdao) Co.,Ltd. 
โทร. 86-108-508-9000 

ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป อาหาร
สําเร็จรูปจากเนือสตัวแ์ละอาหารพร้อม
รับประทาน 

USD 94,336,400 52.25 

29. CP Food Enterprise (Qinhuangdao) Co., Ltd.
โทร. 86-108-508-9000 

ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป อาหาร
สําเร็จรูปจากเนอืสตัวแ์ละอาหารพร้อม
รับประทาน 

USD 117,460,000 52.25 

30. Chia Tai Biopharmaceutical (Fujian) Co., Ltd.
โทร. 86-108-508-9000 

ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ยา RMB 60,000,000 35.17 

31. Chia Tai Food (Suqian) Co., Ltd.  
โทร. 86-108-508-9000 

เลียงไก่เนอื ผลติและจําหน่ายผลิตภณัฑ์
จากเนือไก่ 

RMB 856,298,060 52.25 

32. Henan Chia Tai  Agro-Industrial Financing 
Guarantee Co., Ltd. 
โทร. 86-108-508-9000 

ให้บริการคําประกนัสินเชือ RMB 100,000,000 52.25 

33. Hubei Chia Tai Co., Ltd.  
โทร. 86-108-508-9000 

ผลิตและจําหน่ายอาหารสตัว์ 
พนัธุ์สตัว์ และอาหารแปรรูปจากเนือสตัว ์

RMB 280,000,000 52.25 

34. Jiangsu Chia Tai Agriculture Financing 
Guarantee Co., Ltd. 
โทร. 86-108-508-9000 

ให้บริการคําประกนัสินเชือ RMB 100,000,000 52.25 

35. Jilin Chia Tai Food Co., Ltd. 
โทร. 431-808-838-4966 

ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป  
อาหารสําเร็จรูปจากเนือสตัว์และ 
อาหารพร้อมรับประทาน 

RMB 380,000,000 52.25 

36. Fujian Chia Tai Food Co., Ltd. 
โทร. 86-108-508-9000 

จําหน่ายผลิตภณัฑจ์ากเนือไก ่ RMB 218,000,000 36.57 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี27 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สดัส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
37. Fujian Hetai Agro-Industry Co., Ltd. 

โทร. 86-108-508-9000 
เลียงและจําหนา่ยไก่ RMB 50,000,000 36.57 

38. Longyan Baotai Agro-Industry Co., Ltd. 
โทร. 86-108-508-9000 

เลียงและจําหนา่ยไก่ RMB 60,000,000 36.57 

39. Longyan Chia Tai Co.. Ltd. 
โทร. 86-108-508-9000 

ผลิตผลิตภณัฑ์จากเนือไก่ RMB 180,000,000 36.57 

40. Henan Chia Tai Biochemistry Trading  
Co., Ltd. 

ผู้จดัจําหน่ายยาสตัว์ RMB 10,000,000 35.17 

41. Pucheng Chia Tai Biochemistry Co., Ltd. 
โทร. 86-108-508-9000 

ผลิตและจําหน่ายเคมภีณัฑ์ RMB 189,890,000 35.17 

42. Zhumadian Huazhong Chia Tai Co., Ltd. 
โทร. 86-396-262-3002 

ผลิตและจําหน่ายเคมีภณัฑ์ RMB 72,000,000 35.17 

43. Dongying Chia Tai Aqua Co., Ltd. ผลิตและจําหน่ายอาหารสตัว์ RMB 35,000,000 52.25 
44. C.P.Aquaculture (Jiangsu) Co., Ltd. ผลิตและจําหน่ายอาหารสตัว์ RMB 12,600,000 52.25 
45. Chia Tai Food Industry (Suqian) Co., Ltd. ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป อาหาร

สําเร็จรูปจากเนือสตัวแ์ละอาหารพร้อม
รับประทาน 

RMB 140,000,000  52.25 

ประเทศเวียดนาม 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สดัส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
46. C.P. Vietnam Corporation 

โทร. 84-25-383-6251-9 
ผลิตและจําหน่ายอาหารสตัว์  
เลียงสตัว์ และอาหารแปรรูป 

VND 9,188,671,500,000 66.18 

47. CPV Food Co.,Ltd.  เลียงสตัว์ ผลิตและจําหนา่ย 
อาหารสตัว์ และอาหารแปรรูป 

VND 1,073,049,000,000 66.18 

48. Dzine Food Solutions Co., Ltd. ร้านอาหารและบริการจดัเลียง VND 70,000,000 66.18 
49. AHM Lifestyles-Creative Hospitality Joint 

Stock Company 
ร้านอาหาร VND 45,000,000,000 50.96 

ประเทศอังกฤษ  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
50. Food Trac Ltd. จดัจําหน่ายเนือสตัว ์ GBP 100 99.99 
51. Westbridge Food Group Limited  กิจการลงทนุ GBP 88.96 99.99 
52. Westbridge Foods Ltd. ผู้นําเข้าและจดัจําหน่ายเนือสตัว์ และ

อาหารสําเร็จรูป 
GBP 100 99.99 

53. Westbridge Group License Companies  ผู้นําเข้าสนิค้าทีทําจากเนอืสตัว์ปีก N/A 99.99 
54. CP Foods (UK) Ltd. (“CPF UK”) 

โทร. 44-1299-253131 
ผู้ นําเข้าและจัดจําหน่ายสิน ค้าประเภท
อาหารแปรรูปจากเนือสัตว์และอาหาร
สําเร็จรูป 

GBP 271,200 99.98 

55.-105. บริษัทย่อยของ CPF UK จํานวน 51
บริษัท/5 

ผู้ นําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้าประเภท
อาหารแป รรูปจากเนื อสัตว์และอาหาร
สําเร็จรูป 
 

GBP 1 99.98 

 

 
/5 บริษัทย่อยของ CP Foods (UK) Ltd. จํานวน 51 บริษัท ประกอบด้วย 

1. Fusion Abbey Park Ltd. 2. Fusion Alfrick Ltd. 3. Fusion Bracewell Ltd. 4. Fusion Bransford Ltd. 5. Fusion Broadway Ltd. 
6. Fusion Brothwood Ltd. 7. Fusion Calis Ltd. 8. Fusion Carnoustie Ltd. 9. Fusion Charlton Ltd. 10. Fusion Crowle Ltd. 
11. Fusion Dalaman Ltd. 12. Fusion Defford Ltd. 13. Fusion Dormington Ltd. 14. Fusion Driscoll Ltd. 15. Fusion Dumbleton Ltd. 
16. Fusion Eastoe Ltd. 17. Fusion Elmbridge Ltd. 18. Fusion Everton Ltd. 19. Fusion Exning Ltd. 20. Fusion Fethiye Ltd. 
21. Fusion Gatley Ltd. 22. Fusion Gocek Ltd. 23. Fusion Gray Ltd. 24. Fusion Harper Ltd. 25. Fusion Hawstead Ltd. 
26. Fusion Heartford Ltd. 27. Fusion Heath Ltd. 28. Fusion Head Street Ltd. 29. Fusion Irvine Ltd. 30 Fusion Kaitaia Ltd. 
31. Fusion Kroma Ltd.  32 Fusion Krone Ltd. 33. Fusion Littleworth Ltd. 34. Fusion Madeley Ltd. 35. Fusion Newlands Ltd. 
36. Fusion Niamh Ltd. 37. Fusion Pershore Ltd. 38. Fusion Priest Lane Ltd. 39. Fusion Samui Ltd. 40. Fusion Soham Ltd. 
41. Fusion Southall Ltd. 42. Fusion Stevens Ltd. 43. Fusion Thetford Ltd. 44. Fusion Turgay Ltd. 45. Fusion Uzumlu Ltd. 
46. Fusion Van Den Hauwe Ltd. 47. Fusion Wadborough Ltd. 48. Fusion Wellington Ltd. 49. Fusion Whistler Ltd. 50. Fusion Wright Ltd. 
51. Fusion Yamac Ltd. 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี28 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
106. The Foodfellas Ltd. 

โทร. 44-2086-223064 
ผู้นําเข้าวตัถดุบิและผลิตภณัฑ์อาหาร GBP 15,567 99.98 

107. CP Chozen Ltd. กิจการลงทนุ GBP 800,000 79.99 
108. Chozen Holdings Ltd. 

โทร. 44-1905-732100 
ร้านอาหาร GBP 30 79.99 

109. Chozen Noodle Trading Ltd. 
โทร. 44-1905-732100 

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ GBP 10 79.99 

 

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สดัส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
110. Chun Ta Investment Co., Ltd.  กิจการลงทนุ NTD 50,000,000 100.00 
111. Ta Chung Investment Co., Ltd. กิจการลงทนุ NTD 100,000,000 100.00 
112. Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) 

Co., Ltd. 
โทร. 886-2-250-77071 

ธุรกิจไก่ครบวงจรและเลียงสตัว์  NTD 3,579,000,000 39.00 

113. Charoen Pokphand (Taiwan) Co., Ltd. 
โทร. 886-2-250-77071 

ผู้นําเข้าและจดัจําหน่ายสินค้าประเภท
อาหารเสริมและวคัซีนสําหรับสตัว ์

NTD 27,152,400 35.10 

114. Rui Mu Foods Co., Ltd.  
โทร. 86-225-507-7071 

ธุรกิจไก่ไข่ NTD 300,000,000 26.52 

115. Rui Fu Foods Co., Ltd.  
โทร. 86-225-507-7071 

ธุรกิจไก่ไข่ NTD 800,000,000 19.89 

116. Sheng Da Food Co., Ltd.  
โทร. 86-225-507-7071 

ธุรกิจไก่ไข่ NTD 200,000,000 14.92 

117. Arbor Acres (Taiwan) Co., Ltd. 
โทร. 886-2-250-77071 

เลียงสตัว ์ NTD 32,000,000 19.50 

ประเทศอินเดีย  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
118. CPF (INDIA) Private Ltd. 

โทร. 91-44-265-68406 
ผลิตและจําหน่ายอาหารสตัว์ เลียงสตัว์ และ
อาหารแปรรูป 

INR 4,888,500,000 99.99 

119. C.P. Aquaculture (India) Private Limited 
โทร. 91-44-460-49999 

ผลิตและจําหน่ายอาหารกุ้ง ฟาร์มเพาะฟัก
ลกูกุ้ง และจําหน่ายกุ้งแปรรูปขนัต้น 

INR 250,000,000 75.00 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
120. Bellisio Foods, Inc.  ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน USD 100 100.00 
121. Bellisio Investment, LLC กิจการลงทนุ N/A 100.00 
122. C.P. Food Products, Inc. 

โทร. 1-410-505-5017 
ผู้นําเข้าและจดัจําหน่ายสินค้าอาหารทะเล USD 7,980,000 99.99 

123. Frozen Specialties, Inc.  ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน N/A 100.00 
124. FSI Parent Corp.  กิจการลงทนุ N/A 100.00 
125. Homegrown Shrimp (USA), LLC. ฟาร์มเพาะเลียงลกูกุ้ ง 16,600,000 USD  100.00 
126. Overhill Farms, Inc.  ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน N/A 100.00 
127. Berice LLC. กิจการลงทนุในธุรกิจร้านอาหาร USD 3,100,000 99.99 
128. Yipeng, LLC. ร้านอาหาร USD 1,765,000 99.99 

 

 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี29 

ประเทศรัสเซีย  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
129. Agro-Oskol CJSC 

โทร. 7-496-634-1963 
ธุรกิจปลกูพชืเพือการเกษตร RUB 2,100,000 75.82 

130. Agro-Ostrogorzhsk LLC. 
โทร. 7-496-634-1963 

ธุรกิจปลกูพืชเพือการเกษตร RUB 227,600,000 75.82 

131. Agro-Sojuz TS LLC. 
โทร. 7-496-634-1963 

กิจการลงทนุ RUB 10,000 75.82 

132. Alekseevskiy Kombikormovy Zavod  CJSC 
โทร. 7-496-634-1963 

ผลิตอาหารสตัว ์ RUB 2,100,000 75.82 

133. Alekseevsky Bekon JSC 
โทร. 7-496-634-1963 

เลียงสตัว ์ RUB 4,248,801 75.82 

134. APK Don LLC. 
โทร. 7-496-634-1963 

ให้บริการด้านการบริหารและทปีรึกษา RUB 1,000,000 75.82 

135. Chochol Trostjanka LLC. 
โทร. 7-496-634-1963 

ธุรกิจปลกูพืชเพือการเกษตร RUB 1,000,000 75.82 

136. Donskoy Bekon LLC. 
โทร. 7-496-634-1963 

เลียงสตัว ์ RUB 20,000 75.82 

137. Farm Construction LLC. 
โทร. 8-831-211-3011 

รับเหมาก่อสร้างฟาร์มสกุร  RUB 100,000 75.82 

138. Kornevo LLC. 
โทร. 8-401-230-7700 

เลียงสตัว ์ RUB 203,010,000 75.82 

139. Management Company RBPI Group LLC. 
โทร. 8-401-230-7700 

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์   RUB 173,110,000 75.82 

140. Mjaso-Sojuz T LLC. กิจการลงทนุ RUB 10,000 75.82 
141. MPK Belgorod LLC. กิจการลงทนุ RUB 100,000 75.82 
142. NNPP LLC. 

โทร. 8-831-211-3011 
เลียงสตัว ์ RUB 483,040,562.83 75.82 

143. NNPP-2 LLC. 
โทร. 8-401-230-7700 

เลียงสตัว ์ RUB 900,000,000 75.82 

144. Pravdinsk Pig Production JSC 
โทร. 8-401-230-7700 

เลียงสตัว ์ RUB 1,030,000,000 75.82 

145. Pravdinsk Pig Production-2 LLC. 
โทร. 8-401-230-7700 

เลียงสตัว ์ RUB 1,010,000,000 75.82 

146. RBPI Elite Seeds LLC. ผลิตเมล็ดพนัธุ์พืช RUB 1,000,000 75.82 
147. RBPI Partner East LLC. 

โทร. 8-401-230-7700 
โรงชาํแหละ RUB 10,000,000 75.82 

148. RBPI Partner West LLC. 
โทร. 8-831-211-3011 

โรงชาํแหละ  RUB 1,000,000 75.82 

149. RBPI Voronezh LLC. 
โทร. 8-401-230-7700 

กิจการลงทนุ RUB 10,000,000 75.82 

150. Rechnoe LLC. 
โทร. 8-401-230-7700 

ให้บริการจดัการของเสียชีวภาพ RUB 50,000,000 75.82 

151. Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. 
โทร. 7-496-634-1963 

ผลิตอาหารสตัว์และเลียงสตัว ์ RB 5,266,995,018.50 99.99 

152. CPF Agro LLC. 
โทร. 7-496-634-1963 

เลียงสตัว ์ RUB 605,277,700 99.99 

153. CPF Construction LLC. 
โทร. 7-496-634-1963 

ให้บริการทีปรึกษาด้านการก่อสร้าง RUB 19,000,000 99.99 

154. CPF Foods LLC. 
โทร. 7-496-634-1963 

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ RUB 480,010,000 99.99 

155. CPF Ryazan LLC. 
โทร. 7-496-634-1963 

เลียงสตัว ์ RUB 87,238,163.21 99.99 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี30 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
156. CPF Serebryanie Prudy LLC. 

โทร. 7-496-634-1963 
เลียงสตัว ์ RUB 34,391,907.76 99.99 

157. JSC Poultry Production Severnaya   ผลิตอาหารสตัว์ เลียงสตัว์ และแปรรูป 
ขนัพืนฐาน 

RUB 1,129,937,718 99.99 

158. JSC Poulty Parant Stock Production 
Woyskovitsy   

เลียงสตัวแ์ละเพาะพนัธุ์สตัว ์ RUB 196,500,735 99.99 

159. Stesha LLC.  กิจการลงทนุ RUB 21,490,384,913.18 99.99 
160. CP Foods Trading  LLC. ผู้นําเข้าและส่งออกสินค้าประเภทเนือสตัว ์ RUB 10,000 99.99 

ประเทศตุรก ี

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
161. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 

โทร. 212-274-8536  
เกษตรอตุสาหกรรมและอาหารครบวงจร TL 503,965,500 100.00 

ประเทศฟิลิปปินส์  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
162. Charoen Pokphand Foods Philippines Corp.

โทร. 63-45-963-6510 
ผลิตและจําหน่ายอาหารสตัว์ เลียงสตัว์ และ
เพาะฟักลกูกุ้ง 

PHP 6,300,000,000 99.99 

ประเทศมาเลเซีย  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
163. AA Meat Shop Sdn. Bhd. 

โทร. 603-8065-1800 
ค้าปลีกผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเนือสตัว ์ N/A 99.99 

164. Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd. 
โทร. 603-4027-1800 

เพาะเลียงกุ้งและแปรรูปกุ้ง  RM 520,000,000 99.99 

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

กิจการลงทนุในธุรกิจสตัว์นําครบวงจร และ
ธุรกิจสุกร 

RM 420,000,000 99.99 

166. Chau Yang Farming Sdn. Bhd. 
โทร. 605-3771-331 

เลียงสตัว์  N/A 99.99 

167. Makin Jernih Sdn. Bhd. กิจการลงทนุ N/A 99.99 
168. Tip Top Meat Sdn. Bhd. 

โทร. 603-6091-7340 
แปรรูปเนือสตัว ์ N/A 99.99 

169. Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. 
โทร. 603-4027-1800  

ผลิตและจําหน่ายอาหารสตัว์นาํ  RM 100,000,000 99.99 

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

กิจการลงทนุ โดยลงทนุในบริษัททีดําเนิน
ธุรกิจผลิตอาหารสตัวแ์ละเลียงสตัวใ์น

ประเทศมาเลเซีย 

N/A 100.00 

171.-174. บริษัทย่อยของ Charoen Pokphand 
Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. จํานวน 4 บริษัท/6 

ผลิตและจําหน่ายเนือสตัวแ์ปรรูปและเลยีง
สตัว์ 

N/A 100.00 

ประเทศลาว  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
175. C.P. Laos Co., Ltd. 

โทร 856-21-453508-10 
ผลิตอาหารสตัว์และเลยีงสตัว ์ USD 15,000,000 99.99 

 

 
/6 บริษัทย่อยของ Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd จํานวน 4 บริษัท ประกอบด้วย  

1. Avian farm (Malaysia) Sdn. Bhd. 2. Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn. Bhd.  3. PK Agro - Industrial Products (M) Sdn. Bhd. 4. Teck Huat Farming Sdn. Bhd. 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี31 

ประเทศเบลเยียม  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
176. CPF Europe S.A. 

โทร. 32-2357-5380 
ผู้นําเข้าและจดัจําหน่ายสินค้าประเภท อาหาร
แปรรูปจากเนือสตัว์ และอาหารสําเร็จรูป 

EUR 95,595,000 99.99 

177. Tops Foods NV 
โทร. 32-1428-5560 

ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน EUR 3,940,000 84.07 

ประเทศศรีลังกา  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
178. Norfolk Foods (Private) Limited 

โทร. 9-411-285-7340 
ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน N/A 80.00 

179. Lotus Aquaculture Lanka (Private) Ltd. โรงเพาะฟักลกูกุ้ง ฟาร์มกุ้ง และห้องเย็น LKR 360,000,000 75.00 

ประเทศโปแลนด์ 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
180. CPF Poland S.A.  

โทร. 48-22-7790600 
เกษตรอตุสาหกรรมและอาหาร PLN 9,250,000 66.67 

181. PetRepublic Ltd. ผลิตและจําหน่ายอาหารสําหรับสตัว์เลียง  PLN 330,000 60.00 
182. CPF Culinar Sp. z o.o. ผลิตอาหารทะเล PLN 2,650,000 66.67 
183. Food Port Sp. z o.o. ผู้จดัจําหน่ายสินค้าอาหารทะเล PLN 300,000 66.67 
184. PLANT-TEC Europe Sp. z o.o. กิจการลงทนุ PLN 21,600,000 66.67 

ประเทศกัมพูชา  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
185. C.P. Cambodia Co., Ltd. 

โทร. 24-397-339 
ผลิตและจําหน่ายอาหารสตัว์ เลียงสตัว์ และ
อาหารแปรรูป 

USD 67,402,000 100.00 

186. Cambodia Property and Trading Co., Ltd. 
โทร. 24-397-339 

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ KHR 20,000,000 49.00 

ประเทศเดนมาร์ก  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
187. Finagro ASP ให้บริการด้านการเงิน DKK 550,000 75.82 
188. CPF Denmark A/S 

โทร.45-7526-1330 
ผู้ นํ า เข้าและจัด จําห น่ ายสิน ค้าป ระเภท
อาหารแปรรูปจากเนือสตัว์อาหารสําเร็จรูป  

EUR 500,000 51.99 

ประเทศเยอรมนี  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
189. Paulsen Food GmbH จดัจําหน่ายสินค้าประเภทเนือสตัว์ และกจิการ

ลงทนุ 
EUR 25,000 99.98 

190. CPF Distribution GmbH จดัจําหน่ายอาหารสาํเร็จรูป EUR 511,292 99.98 
191. ZGG Verwaltungs GmbH กิจการลงทนุ EUR 26,000 99.98 

ประเทศแคนาดา  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
192. Bellisio Foods Canada Corp.  ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน  N/A 100.00 
193. Charoen Pokphand Foods Canada Inc. 

โทร 905-604-4993 
นําเข้าและส่งออกสินค้าอาหาร CAD 1,000,000 100.00 

194. CPF Canada Holdings Corp. กิจการลงทนุในธุรกิจสุกรครบวงจร CAD 430,000,000 99.99 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี32 

ประเทศเนเธอร์แลนด์  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
195. Westbridge Holding B.V.  กิจการลงทนุ EUR 18,000 99.99 
196. CPF Netherlands B.V. กิจการลงทนุ USD 1,250,000,000 99.99 

ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
197. Bright Excel Investments Ltd. กิจการลงทนุ USD 50,000 100.00 
198. C.P. Foods Holdings Ltd. กิจการลงทนุ USD 1,000,000 100.00 
199. C.P. Foods International Ltd. กิจการลงทนุ USD 100,000,000 100.00 
200. Coinaton Investments Ltd. กิจการลงทนุ USD 50,000 100.00 
201. CPF Investment Ltd. กิจการลงทนุ USD 1,750,000,000 100.00 
202. CPVN Ltd. กิจการลงทนุ USD 1,000,000 100.00 
203. Forward Pass Ltd. กิจการลงทนุ USD 50,000 100.00 
204. Giant Crown Invesments Limited กิจการลงทนุ USD 50,000 100.00 
205. New Splendid Holdings Ltd. กิจการลงทนุ USD 50,000 100.00 
206. Modern State Investments Ltd. กิจการลงทนุ USD 120,000,000 52.25 
207. Charoen Pokphand (China) Investment Ltd. กิจการลงทนุ USD 56,000,000 52.25 
208. ECI Machinery Co., Ltd. กิจการลงทนุ USD 50,000 50.43 
209. CP Foods Capital Limited กิจการลงทนุ USD 100,000,000 100.00 

ประเทศเบอร์มิวดา 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
210. Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Ltd กิจการลงทนุ USD 12,000 100.00 
211. C.P. Pokphand Co., Ltd. กิจการลงทนุในธุรกิจเกษตรอตุสาหกรรมและ

อาหาร 
USD 600,000,000 52.25 

212. C.T. Progressive (H.K.) Ltd. กิจการลงทนุ HKD 1,000,000 52.25 
213. Chia Tai Enterprises International Ltd. กิจการลงทนุ USD 80,000,000 50.43 

ประเทศเคย์แมน ไอส์แลนด์ 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
214. CP China Investment Ltd. กิจการลงทนุ USD 129,750,000 52.25 
215. Plenty Type Ltd. กิจการลงทนุ USD 13,361,488.37 39.00 

ฮ่องกง  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
216. CPF Hong Kong Co., Ltd. ผู้นําเข้าและจดัจาํหน่ายไข่ไก่ อาหารแปรรูป

จากเนอืสตัว์ ผลติภณัฑ์นมและอาหารสําเร็จรูป  
HKD 7,000,000 99.99 

217. C.P. Standard Resources Ltd. กิจการลงทนุ  N/A 52.25 
218. CP Food Investment Ltd. กิจการลงทนุ N/A 52.25 
219. Hannick Ltd. กิจการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ N/A 52.25 
220. C.P. Enterprises Ltd. กิจการลงทนุ N/A 50.43 
221. Chia Tai Huazhong Biochemistry Ltd. กิจการลงทนุ N/A 50.43 
222. Chia Tai Pucheng Biochemistry Ltd. กิจการลงทนุ N/A 50.43 
223. Golden Industrial Investment Ltd. กิจการลงทนุ N/A 50.43 
224. Chia Tai Lianyungang Co., Ltd. กิจการลงทนุ  HKD 1,000,000 39.00 
225. CP Aqua Co., Ltd. กิจการลงทนุในธุรกิจสตัว์นํา N/A 52.25 

 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี33 

ประเทศนอร์เวย์ 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกจิ ทนุจดทะเบียน 
สดัส่วนการถือหุ้น 

รวม (ร้อยละ) 
226. Russia Baltic Pork Invest AS กิจการลงทนุ NOK 640,063,200 75.82 

ประเทศญีปุ่ น  

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือ 

หุ้นรวม (ร้อยละ) 
227. CPF Japan Co., Ltd. 

โทร. 813-5401-2231 
ผู้ นําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้าประเภทอาหาร
แปรรูปจากเนือสตัว์และอาหารสําเร็จรูป 

JPY 200,000 99.99 

ประเทศฝรังเศส  

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือ 

หุ้นรวม (ร้อยละ) 
228. Westbridge Foods (France) Sarl จดัจําหน่ายเนือสตัว ์ EUR 100 99.99 

ประเทศสิงคโปร์  

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือ 

หุ้นรวม (ร้อยละ) 
229. CP Foods Singapore Pte. Ltd. ผู้นําเข้าและจดัจาํหน่ายสินค้าประเภทอาหาร

แปรรูปจากเนือสตัว์และอาหารสําเร็จรูป 
SGD 1,500,000 99.99 

ประเทศเกาหลใีต้  

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
สดัส่วนการถือ 

หุ้นรวม (ร้อยละ) 
230. Consumer Package Commerce Co., Ltd. ผู้นําเข้าและจดัจาํหน่ายสินค้าประเภทอาหาร

แปรรูปจากเนือสตัว์และอาหารสําเร็จรูป 
KRW 540,000,000 99.99 

บริษัทร่วม การร่วมค้า และบริษัทอืนๆ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทร่วม การร่วมค้า และบริษัทอืนๆ ของซีพีเอฟ มีดงันี 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือ 

หุ้นรวม (ร้อยละ) 
1. Andhra Pradesh Brood Stock Multiplication 

Centre Private Limited 
ประเทศอินเดีย 
โทร. 91-98-494-46149 

เลียงสตัว์และเพาะพนัธุ์สตัว ์ INR 300,000,000 74.99 

2. บจ. ซพี-ีเมจิ 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
โทร. 66-2-664-5309 

ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์นมและผลิตภณัฑ์
เพอืสขุภาพททีําจากนม  

500,000,000 บาท 59.99 

3. Hylife Group Holdings Ltd. 
ประเทศแคนาดา 

กิจการลงทนุ CAD 67,833,294 50.10 

4. Westbridge Foods Holding B.V. 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
โทร. 31-715-815-016 

ผู้นําเข้าและจดัจาํหน่ายสินค้าแปรรูปพืนฐาน 
อาหารแปรรูปจากเนือสตัว์ อาหารทะเล และ
อาหารสําเร็จรูป 

EUR 18,000 49.99 

5. บจ. รอส บรีดเดอร์ส สยาม 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
โทร. 66-2-988-0700  

ผลิตและจําหน่ายลกูไก่พ่อแมพ่นัธุ์เนือ  70,000,000 บาท 49.99 

6. บจ. อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
โทร. 66-2-988-0700 

ผลิตและจําหน่ายลูกไก่พอ่แม่พนัธุ์เนือ  4,000,000 บาท 49.98 

7. SuperDrob S.A. 
ประเทศโปแลนด์ 
โทร. 48-22-275-9200 

 

เกษตรอตุสาหกรรมและอาหาร PLN 21,772,550 49.45 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี34 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือ 

หุ้นรวม (ร้อยละ) 
8. Camanor Produtos Marinhos Ltda. 

ประเทศบราซิล 
โทร. 55-84-4008-0448 

กิจการฟาร์มกุ้งและแปรรูปกุ้งขนัต้น BR 11,666,667 40.00 

9. A.P.P. Enterprise, Inc. 
ประเทศฟิลิปปินส์ 
โทร 63-45-963-6510 

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ PHP 5,000 39.60 

10. บมจ. ซีพ ีออลล์ 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
โทร. 66-2-677-9000 

ร้านสะดวกซือภายใต้ เค รืองหมายการค้า 
7-Eleven ในประเทศไทย และให้สิทธิแก่ผู้ ค้า
ปลีกรายอืนในการดําเนินธุรกิจในอาณาเขต
ของประเทศไทย 

8,986,296,048 บาท 33.99 

11. Well Well Invest S.A. 
ประเทศโปแลนด์ 

กิจการลงทนุในธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารททีําจาก
พืช 

PLN 5,079,672 33.33 

12. CP-MP Logistics Joint Stock Co. Ltd. 
ประเทศเวียดนาม 
โทร. 28-363-66471 

บริการขนส่ง VND 5,900,000,000 32.43 

13. บริษัท สยาม ริเวีย จํากดั 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

ร้านอาหาร 120,000,000 บาท 29.99 

14. Rosleko sp. z o.o. 
ประเทศโปแลนด์ 

กิจการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นมทีทํา 
จากพชื 

PLN 10,000 26.67 

15. Chia Tai Conti (Cixi) Investment  
Management Ltd. 
ประเทศจีน 

ให้บริการทีปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการค้า RMB 3,000,000 26.12 

16. Conti Chia Tai International Ltd. 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
โทร. 852-282-36171 

กิจการลงทนุ HKD 3,122,000 26.12 

17. ECI Metro Investment Co., Ltd. 
ประเทศบริตสิ เวอร์จิน ไอส์แลนด์ 
โทร. 852-252-01601 

กิจการลงทนุ และค้าเครืองจกัรและอะไหล่  USD 12,000,000 25.21 

18. บจ. นว 84 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

กิจการลงทนุในบริษทัทีดําเนินธุรกิจสวนป่าใน
ประเทศไทย 

1,500,000,000 บาท 25.00 

19. Cixi Zhuda Investment Management 
Centre (Limited Partnership) 
ประเทศจนี 

กิจการลงทนุ RMB 9,995,000 23.77 

20. Feng Sheng Livestock Co., Ltd. 
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) 

ผลิตและจําหน่ายไก ่ NTD 600,000,000 19.51 

21.Chia Tai Investment Co., Ltd.  
ประเทศจีน  

กิจการลงทนุและการค้า RMB 415,872.2926 18.28 

22. Sao Ta Foods Joint Stock Company 
ประเทศเวียดนาม 

ผู้ผลิตและจําหน่ายอาหารทะเล VND 653,888,890,000 16.48 

23. BHJ Kalino Food AB 
ประเทศสวีเดน 
โทร. 46-4620-5260 

ค้าเนือสตัวแ์ละอาหารสําเร็จรูปแช่เย็นและ 
แช่แข็ง  

SEK 1,000,000 15.08 

24. Zhan Jiang Deni Vehicle Parts Co., Ltd. 
ประเทศจีน 
โทร. 86-759-315-0934 

ผลิตและจําหน่ายคาร์บเูรเตอร์ของ
รถจกัรยานยนต์และอปุกรณ์รถยนต์ 

USD 21,250,000 14.12 

25. Kinghill Limited 
ประเทศเคย์แมน ไอส์แลนด ์

กิจการลงทนุในบริษทัทีดําเนินธุรกิจบริหาร 
ศนูย์การค้า “Super Brand Mall” ในประเทศจีน 

USD 680,000,000 13.96 

26. Chia Tai (Jilin) Co., Ltd.  
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

กิจการลงทนุในบริษทัทีดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายอาหารสตัว์และเลียงสตัว์ ในประเทศจีน 

USD 2,500,000 10.00 

27. บมจ. สยามแม็คโคร 
ประเทศไทย 

ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 5,586,161,750.00 บาท 8.85 

28. บมจ. ซีพีพีซี 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
โทร. 66-2-766-8090 

ผลิตและจําหนา่ยผลิตภณัฑ์พลาสติก 1,950,000,000 บาท 6.58 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี35 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ทนุจดทะเบียน 
สัดส่วนการถือ 

หุ้นรวม (ร้อยละ) 
29. บมจ. ซี.พี.แลนด์ 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
โทร. 66-2-766-7000 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 3,630,310,000 บาท 6.49 

30. บมจ. ทรู คอร์ปอเรชนั 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
โทร. 66-2-643-1111 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 133,474,621,856 บาท 2.21 

1.3.2 บุคคลทอีาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงของ

บริษัทดังกล่าว 

สําหรับการถือหุ้นในบริษัทร่วมซงึมบีุคคลทีอาจมีความขดัแย้งของซีพีเอฟ คือ บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากัด (“CPG”) รวมทงั 

ผู้ทีเกียวข้องของ CPG ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท นว 84 จํากัด (“นว 84”) 

ซึงซีพีเอฟถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 มาตังแต่เริมจัดตังบริษัท และต่อมาผู้ ถือหุ้นเดิมรายอืนของ นว 84 ได้ขายหุ้น นว 84 ในสัดส่วน 

ร้อยละ 75 ให้กับ CPG และ (2) Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”) ซึงเดิมเป็นบริษัทย่อยที C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ถือ

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ100 ต่อมาเมือวนัที 1 ธันวาคม 2563 CTI ออกหุ้นเพิมทุนให้กับบริษัทย่อยของ CPG ในสัดส่วนร้อยละ 65 เพือเป็น

สิงตอบแทนของการได้มาซึงหุ้นใน 43 บริษัท ซงึประกอบธุรกิจสกุรในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของ CPP ใน CTI 

ลดลงเหลือร้อยละ 35 ภายหลงัจากการเพิมทุน  

สําหรับการลงทนุในบริษัทข้างต้นนัน แม้ว่าจะเป็นการลงทุนร่วมกบับุคคลทีอาจมีความขดัแย้งของบริษัท แต่คณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณาแล้วเชอืว่า โครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าวเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การลงทนุของบริษัท เป็นไปเพือประโยชน์

ทีดีทีสดุ และส่งเสริมธุรกจิของบริษัท 

ทงันี บริษัทมีสิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นในการบริหารจดัการเงินลงทุนของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นทีบริษัทมีอยู่ในบริษัททีกล่าวมา

ข้างต้นอย่างอิสระ และในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทยึดมันในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่าง

เท่าเทียมกัน เป็นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็นสําคญั โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแลและควบคุม

ภายในทีดี ซึงรวมถึงมาตรการการดําเนินการเกียวกับการเข้าทํารายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ในการอนุมตัิรายการที

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีต้องได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพือให้มนัใจว่า การเข้าทํารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลมีข้อตกลงทีมีเงอืนไข

การค้าทวัไปเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก และเป็นไปเพอืประโยชน์สูงสดุของบริษัท นอกจากนี กฎเกณฑ์ทีใช้บงัคับกับบริษัท

จดทะเบียนยงัช่วยสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันทีมีอยู่ในปัจจุบนัและทีอาจเกิดขึน

ในอนาคต ทงันี ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงทงัในฐานะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นในการเข้าทํารายการทีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ข้างต้น  

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากัด (“CPG”) ซึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอฟ มีการลงทุนโดยเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทต่างๆ 

ทีดําเนินธุรกิจในหลายประเทศ โดยมีธุรกิจหลักในประเทศไทย ได้แก่ (1) ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร (2) ธุรกิจค้าปลีก และ  

(3) ธุรกิจโทรคมนาคม นอกจากนี CPG ยงัลงทุนในธุรกิจอืนๆ เช่น ธุรกิจยานยนต์และอตุสาหกรรม และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น  

สําหรับซีพีเอฟซึงเป็นบริษัทหลักของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของ CPG นัน    CPG ได้มีการจําหน่ายสารอาหาร

เสริมสําหรับเติมในอาหารสัตว์  รวมทังให้สิทธิในการใช้เครืองหมายการค้า เป็นต้น ให้แก่กลุ่มบริษัท ซึงเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  

อันเป็นไปตามหลักการในการเข้าทํารายการตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551 ทีคณะกรรมการบริษัทได้มมีติอนมุติัไว้ 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี36 

1.3.4 ผู้ถือหุ้น  

รายชอืผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จํานวนหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้น ณ วนั Record Date เมอืวนัที 14 มีนาคม 255 มีดงันี  

รายชือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น 

(ก่อนหกัหุ้นซือคืนเพอืบริหารทางการเงิน)(1) 

1. กลุ่ม CPG(2) ประกอบด้วย 4,429,098,680 51.43% 

1.1  CPG(3) 2,154,464,925 25.02% 

      1.2  Jumbo Kingdom Ventures Limited(4) 867,032,116 10.07% 

      1.3 บริษัท เจริญโภคภณัฑ์โฮลดิง จํากดั(5) 743,660,460 8.64% 

      1.4  Orient Success International Limited(4) 120,814,159 1.40% 

      1.5  Worth Access Trading Limited(4) 117,342,300 1.36% 

      1.6  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)(6) 145,684,000 1.69% 

      1.7  CP Foods Capital Ltd.(7) 120,415,720 1.40% 

      1.9  บริษัท กรุงเทพโปรดิวส จํากดั (มหาชน)(8) 82,885,000 0.96% 

      1.10  Plenty Type Ltd.(7) 76,800,000 0.89% 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั(9) 526,459,263 6.11% 

3. สํานกังานประกนัสงัคม 323,122,340 3.75% 

 3.1 สํานกังานประกนัสงัคม(10) 312,989,300 3.63% 

 3.2 สํานกังานประกนัสงัคม โดย บลจ.กรุงไทย จํากดั (มหาชน)(10) 4,937,580 0.06% 

 3.3 สํานกังานประกนัสงัคม โดย บลจ.วรรณ จํากดั(10) 4,282,980 0.05% 

 3.4 สํานกังานประกนัสงัคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั(10) 912,480 0.01% 

4. STATE STREET EUROPE LIMITED(11) 146,811,617 1.70% 

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED(11) 131,206,098 1.52% 

6. UBS AG HONG KONG BRANCH(11) 126,755,600 1.47% 

7. นายปริญญา เธียรวร 106,000,000 1.23% 

8. กองทนุรวมวายุภกัษ์หนึง 71,550,600 0.84% 

 8.1 กองทนุรวมวายภุกัษ์หนึง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)(12) 35,775,300 0.42% 

 8.2 กองทนุรวมวายภุกัษ์หนึง โดย บลจ.กรุงไทย จํากดั (มหาชน)(12) 35,775,300 0.42% 

9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(13) 46,500,000 0.54% 

10. GIC PRIVATE LIMITED(11) 43,177,399 0.50% 

ทงันี กลุ่ม CPG มิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายที 2-6 และ 8-10 

หมายเหต ุ
(1)  หุ้นซอืคืนเพอืบริหารทางการเงินมีจํานวน 204,279,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.37 
(2) กลุ่มรายงานตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแก้ไขเพมิเติม) 
(3) ประกอบกิจการลงทนุ นําเข้า และจําหน่ายเคมีภณัฑ์และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ โดยผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากัด (“CPG”) ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภณัฑ์ เอสเจ 

โฮลดิงส์ จํากัด ร้อยละ 12.96 นางสมอุไร จารุพนิช ร้อยละ 8.42 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.48 นายนกุล เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.00 บริษัท ซี.พี. โฮลดิง (ประเทศไทย) จํากัด ร้อยละ 4.54  
นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.26 นายมนสั เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.22 นางสมศรี ลําซํา ร้อยละ 4.21 นายนพดล เจยีรวนนท์ และนางนชุนารถ เจียรวนนท์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 3.00 

(4) ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPG 
(5) ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของ CPG 
(6) ประกอบกิจการเกษตรอตุสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ  
(7) ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพีเอฟ 
(8) ประกอบกิจการซือและขายวตัถดุิบอาหารสตัว์ โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ 
(9) บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ทีอยู่ทีติดต่อได้ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด เป็น 

ผู้ ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) เพือเสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึงผู้ ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ 
(Financial Benefits) เสมือนการลงทุนในหุ้น แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Non-Voting Rights) ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพือลงมติเกียวกบัการเพิกถอน
หุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(10) หน่วยงานราชการไทย ทีอยู่ทตีิดต่อได้ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ทีมควบคมุหลกัทรัพย์ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ ชนั 17 ฝังปีกเหนือ (North Wing) ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
(11) บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ทีอยู่ทีติดต่อได้ บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) SECURITIES SERVICES โซนบี อาคารสาทรนคร ชนั 14 ถนนสาทรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ 10500 
(12) กองทนุจดทะเบียนในประเทศไทย ทีอยู่ทีติดต่อได้ บมจ.ธ.กสิกรไทย ฝ่าย ธล. ชนั 19 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
(13) บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ทีอยู่ทีติดตอ่ได้ 968 อาคารเอช เอส บี ซี ชนั 5 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 

ข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในเรืองทีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที

ข้อตกลงดงักล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย 
-ไม่ม-ี 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี37 

1.4 ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ซีพีเอฟมหีุ้นเพียงประเภทเดียว คือหุ้นสามญั ชนิดระบชุือผู้ ถือ และมมีลูค่าหุ้นทตีราไว้เท่ากันทุกหุ้น คือ หุ้นละ 1 บาท 

ทุนจดทะเบียน : 9,291,530,318 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน ,291,530,318 หุ้น  

ทุนชําระแล้ว : 8,611,242,385 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 8,611,242,385 หุ้น  

1.5 หลักทรัพย์อืน 

หุ้นกู้  

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ซีพีเอฟมีหุ้นกู้ ทียังมิได้ไถ่ถอนจํานวน 28 ชุด ซึงมีมูลค่าคงเหลือ 137,740 ล้านบาท โดยบริษัทและ 

หุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ “A+” (หุ้นกู้ ด้อยสิทธิทีมีลักษณะคล้ายทุนอนัดับความน่าเชือถือ “A-”) แนวโน้ม “Stable” โดย

บริษัท ทริสเรทติง จํากดั เมอืวนัที 7 ธันวาคม 2564 ดงันี  

หุ้นกู้  
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
วันทีออก 

วันครบกําหนด 

ไถ่ถอน 

อายุหุ้นกู้ 

(ปี) 

อัตราดอกเบยีต่อปี 

(ร้อยละ) 

1. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี1/2554 ชดุที 3* 4,000.0 19 ส.ค. 2554 19 ส.ค. 2584 30 5.42 

2. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี2/2554* 6,000.0 21 ธ.ค. 2554 21 ธ.ค. 2584 30 5.42 

3. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี2/2555 ชดุที 2 4,000.0 3 ส.ค. 2555 3 ส.ค. 2565 10 ปีที 1-4 ร้อยละ 4.40 

ปีที 5-9 ร้อยละ 5.00 

ปีท ี10 ร้อยละ 6.00 

4. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี2/2555 ชดุที 3 5,000.0 3 ส.ค. 2555  ส.ค.  20 5.30 

5. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี1/2558 ชดุที 2 5,500.0 13 พ.ค. 2558 13 พ.ค. 2566 8 3.98 

6. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี2/2558 ชดุที 1 1,940.0 29 ก.ค. 2558 29 ก.ค. 2566 8 3.97 

7. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี2/2558 ชดุที 2 3,000.0 29 ก.ค. 2558 29 ก.ค. 2568 10 4.28 

8. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี2/2558 ชดุที 3 2,000.0 29 ก.ค. 2558 29 ก.ค. 2570 12 4.51 

9. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครงัท ี1/2559 ชดุที 2 3,500.0 12 เม.ย. 2559 12 เม.ย. 2567 8 3.11 

10. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครงัท ี1/2559 ชดุที 3 2,500.0 12 เม.ย. 2559 12 เม.ย. 2574 15 3.73 

11. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครงัท ี1/2560** 15,000.0 2 มี.ค. 2560 N/A N/A ปีที -5 ร้อยละ 5.00 

และภายหลงัปีที 5 จะมีการปรับอัตราดอกเบีย

ทกุๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจาก (1) อตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี  (2) Initial Credit 

Spread และ (3) อตัราร้อยละตามเงอืนไขที

กําหนดไว้ในหนงัสือชชีวน 

12. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครงัท ี1/2561 ชดุที 1 5,460.0 24 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2568 7 3.05 

13. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครงัท ี1/2561 ชดุที 2 6,540.0 24 ม.ค. 2561  ม.ค. 2571 10 3.60 

14. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี2/2561 ชดุที 2 7,600.0  พ.ย.  15 พ.ค. 2565 3 ปี 6 เดือน 3.20 

15. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี2/2561 ชดุที 3 2,200.0  พ.ย.  15 พ.ย. 2567 6 3.79 

16. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี2/2561 ชดุที 4 3,200.0  พ.ย.  15 พ.ย. 2571 10 4.41 

17. หุ้นกู้ซีพเีอฟ ครังท ี2/2561 ชดุที 5 5,300.0  พ.ย.  15 พ.ย. 2573 12 4.66 

18. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครงัท ี1/2563 ชดุที 1 8,407.6 5 มิ.ย. 2563 5 ม.ิย. 2567 1 3.00 

19. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี1/2563 ชดุที 2 7,164.4 5 มิ.ย. 2563 5 ม.ิย. 2567 1 3.00 

20. หุ้นกู้ซีพเีอฟ ครงัท ี1/2563 ชดุที 3 2,725.0 5 มิ.ย. 2563 5 ม.ิย. 2570 7 3.40 

21. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี1/2563 ชดุที 4 2,643.0 5 มิ.ย. 2563 5 ม.ิย. 2570 7 3.40 

22. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี1/2563 ชดุที 5 940.0 5 มิ.ย. 2563 5 ม.ิย. 2575 12 3.75 

23. หุ้นกู้ซพีีเอฟ ครังท ี1/2563 ชดุที 6 3,120.0 5 มิ.ย. 2563 5 ม.ิย. 2578 15 4.00 

24. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี1/2564 ชดุที 1 13,064.5 22 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2569 5 2.99 

25. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี1/2564 ชดุที 2 4,028.7 22 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2571 7 3.15 

26. หุ้นกู้ซพีีเอฟ ครงัท ี1/2564 ชดุที 3 5,034.4 22 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2574 10 3.60 

27. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี1/2564 ชดุที 4 5,372.4 22 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2576 12 3.80 

28. หุ้นกู้ ซีพีเอฟ ครังท ี1/2564 ชดุที 5 2,500.0 22 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2566 2 1.75 
* เป็นหุ้นกู้ทผีู้ถือหุ้นกู้มสีิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ณ สินปีท ี15 
** เป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายหุ้นทุน ชําระคืนเงินต้นเพยีงครังเดียวเมือเลิกกิจการ หรือเมอืผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(1) โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้าท ี38 

ตวัแลกเงินระยะสนั 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ซีพีเอฟมีตวัแลกเงินระยะสนัทยีงัไม่ถึงกําหนดไถ่ถอนจํานวน 8,500 ล้านบาท  

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ซีพีเอฟมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง โดยเงินปันผลทีจ่ายรวมทงัสินในแต่ละปีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

30 ของกําไรสทุธิประจําปี (ส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) ทังนี อตัราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้

ขึนอยู่กบัผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของซีพีเอฟ รวมทงัภาวะเศรษฐกิจโดยรวม   นอกจากนี ซีพีเอฟยงัมีหน้าที

ตามข้อกําหนดและเงือนไขของหุ้นกู้บริษัท  โดยหากซีพีเอฟไม่สามารถชําระดอกเบียของหุ้นกู้หรือผิดนดัชําระเงินจํานวนใดๆ ทีเกียวกบัหุ้นกู้

ต่อผู้ถือหุ้นกู้  ห้ามมิให้ซีพีเอฟจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

สําหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยทีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเป็นไปตามทีได้รับอนุมัติจาก 

ทีประชุมคณะกรรมการหรือทีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  ส่วนบริษัทย่อยทีไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การจ่าย 

เงินปันผลจะขึนอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทย่อยนันๆ ทังนี สําหรับงวดปีบญัชีสินสดุ

วันที 31 ธันวาคม 2564 ซีพีเอฟมีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยทังสิน 5,587 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที 

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจํานวน 514 ล้านบาท และจากบริษัทย่อยทีไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย์จํานวน 5,073 ล้านบาท 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(2) การบริหารจดัการความเสียง หน้าที 39 

2. การบริหารจัดการความเสียง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสียง 

โลกกําลงัอยู่ในกระแสของการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรง ซงึจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทังด้านความผนัผวน 

ความไม่แน่นอน และความซบัซ้อน การบริหารความเสียงทีมีประสิทธิภาพจะเป็นหนึงในปัจจัยสําคญัทีทําให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยงัยืน 

สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มสี่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม  

วัฒนธรรมการบริหารความเสียง 

บริษัทส่งเสริมวฒันธรรมการบริหารความเสียงในพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือง เพือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก 

ตลอดจนคํานึงถึงความเสียงทีอาจเกิดขึน โดย 

 ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสียง และสือสารให้กบับคุลากรทราบ  

 บูรณาการหลกัการบริหารความเสียงเข้ากบักระบวนการทํางานภายในองค์กร  

 กําหนดระดบัความเสียงทียอมรับได้ (Risk Appetite) และเกณฑ์การประเมินความเสียงทีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 กําหนดให้การบริหารความเสียงเป็นหนึงในกลยทุธ์องค์กรทีต้องให้ความสําคญัและถือปฏิบตัิ 

 จดัอบรมด้านความเสียง เพอืสร้างความเข้าใจ และสามารถประเมินความเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประชมุเชิงปฏิบตัิการด้านความเสียงร่วมกนัระหว่างผู้บริหารหน่วยธุรกิจ และสํานกับริหารความเสียงองค์กรเป็นประจํา 

 จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสียง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการจดัทํามาตรการจดัการความเสียงอย่างต่อเนือง 

 ประเมินความเสียงอย่างรอบด้านในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

 กําหนดตวัชวีดัความเสียงสําคญั (Key Risk Indicators : KRIs) และติดตามความคืบหน้าในการจดัการ 

 ส่งเสริมให้มวีาระการประชุมด้านความเสียงในการประชมุประจําเดือนของหน่วยธุรกิจ 

 สนบัสนนุให้มีการแบ่งปันประสบการณ์การบริหารความเสียงระหว่างหน่วยธุรกิจ 

นโยบายการบริหารความเสียงซีพีเอฟ 

บริษัทกําหนดให้มีการบริหารความเสียงอย่างเป็นระบบ ครอบคลมุความเสียงทกุประเภท รวมถึงความเสียงด้านสงิแวดล้อม สงัคม 

และการกํากับดูแลกิจการ (ESG Risk) ทุกกระบวนการ และบุคลากรทุกระดบั โดยดําเนินการแบบบูรณาการทวัทงัองค์กร และสอดคล้อง

กับมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพือให้สามารถระบุความ

เสียงและโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์ ตลอดจนบริหารความเสียงให้อยู่ในระดับความเสียงทียอมรับได้ (Risk 

Appetite) เพอืสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจอยา่งยงัยืน และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี 

การดําเนินการดงักล่าวมีคณะกรรมการและหน่วยงานทีเกียวข้อง ดงันี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสอบทานความเพียงพอ ประสิทธิผล และการปฏิบัติ

ตามนโยบาย กลยทุธ์การบริหารความเสียง รวมถึงระดบัความเสียงทียอมรับได้  

 คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีกํากับดูแลและติดตามสถานะความเสียงสําคัญ การบริหารความเสียง ตลอดจนส่งเสริม

วฒันธรรมการบริหารความเสียงทวัทงัองค์กร 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสียงมีประธานผู้บริหารฝ่ายการเงินเป็นประธานคณะฯ มีหน้าทีสอบทานความเสียงสําคัญของ

บริษัท และกําหนดมาตรการจดัการความเสียง โดยร่วมมอืกบัทุกหน่วยงานทีเกียวข้องในฐานะเจ้าของความเสียง (Risk Owner) 

ทงันี คณะอนุกรรมการบริหารความเสียงจะติดตามความเสียง และความคืบหน้าในการดําเนินการตามมาตรการ ซึงจะมีการ

ประชมุทกุไตรมาส 

 สํานักบริหารความเสียงองค์กรทําหน้าทีส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ตลอดจนให้คําแนะนําแก่หน่วยงานต่างๆ เกียวกับการบริหาร

ความเสียง พร้อมทงัติดตามความคืบหน้าการจัดการความเสียง  
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 ผู้บริหารหน่วยธุรกิจรับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารความเสียงในขอบเขตงานทีรับผิดชอบ และรายงานผลการบริหารความ

เสียงต่อคณะอนกุรรมการบริหารความเสียง 

 สํานกัตรวจสอบภายในมหีน้าทปีระเมินกระบวนการปฏิบติังาน และให้คําแนะนําเพือพฒันาระบบการบริหารความเสียง  

ทงันี บริษัทกําหนดให้มีการประเมินความเสียงทุกไตรมาส หรือเมือมีการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ โดย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสียงจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามลําดบั รวมถึงมี

การแจ้งผลการประเมินต่อคณะกรรมการจดัการเพือทราบ และให้ดําเนินการตามมาตรการทีระบไุว้ 

ระบบการบริหารความเสยีง 

กระบวนการบริหารความเสียงของบริษัทถูกรวบรวมไว้ใน “คู่มือการบริหารความเสียง” โดยแบ่งขันตอนการดําเนินงานและ

เครืองมือทใีช้ ดงันี 

1. การระบุความเสียงทีอาจส่งผลต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษัท ทังความเสียงทีพบในปัจจุบัน และความเสียงใหม่ทีอาจ

เกิดขนึในอนาคต (Emerging Risk) พร้อมทงัอธิบายความหมายของความเสียง 

2. การประเมนิความเสียงทงัด้านผลกระทบ และโอกาสทจีะเกิด ตามหลกัเกณฑ์ทีบริษัทกําหนด ซึงอยู่บนพนืฐานของระดบัความ

เสียงทีองค์กรยอมรับได้ โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Risk Workshop) และแสดงผลการประเมินรวมถึงจัดลําดับความ

เสียงในรูปแบบของแผนภมิูความเสียง (Risk Heat Map)  

3. จัดการความเสียงด้วยการกําหนดและติดตามความคืบหน้าของมาตรการทีต้องทําเพิมเติม รวมถึงระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้ รับผิดชอบ ผลลพัธ์ทีต้องการ และงบประมาณทีต้องใช้  

4. จดัทําระบบเตือนการเกิดเหตกุารณ์ความเสียงด้วยการกําหนดตวัชวีัดสําหรับความเสียงสําคญั  

5. รายงานความคืบหน้าของมาตรการจดัการความเสียง และสถานะของตวัชีวัดความเสียงสําคญัตามรอบทีกําหนด 

2.2 ปัจจัยความเสียงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทมีการระบุความเสียงใหม่ทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต (Emerging Risks) รวมถึงความเสียงทีบริษัทเผชิญอยู่ในปัจจุบนัทีอาจ

ส่งผลต่อการบรรลุหลกั 3 ประโยชน์สู่ความยงัยืน ซึงเป็นพืนฐานในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงระบุผลกระทบทีอาจเกิดขึน และแนวทางการ

บริหารความเสียง ดงัรายละเอียดด้านล่าง อย่างไรก็ตาม ในการบริหารความเสียงนัน อาจมีบางความเสียงทีอยู่นอกเหนือการควบคุม หรือ

การจดัการ จงึอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน และชือเสียงของบริษัทได้ 

2.2.1 ความเสียงใหม่ทอีาจเกิดขึนในอนาคต (Emerging Risks)  

(1) ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศรุนแรงทีเกิดขึนในช่วงหลายปีทีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นอากาศทีร้อนมากขึน นําทะเลหนุนสูง ภัยแล้งทีรุกคืบ  

ไฟป่าทีทวีความรุนแรง คลืนความร้อน พายุ ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก นําท่วมฉับพลนั เหตุการณ์เหล่านีล้วนมีความเชือมโยงกับการ

เปลียนแปลงของภมูอิากาศ 

มีการคาดการณ์ว่าการเพิมขึนของอุณหภูมิโลกจะกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทีจะมีจํานวนลดลง รวมทงักระทบต่อ

การปศุสัตว์ โดยคาดว่าพืนทีทีจะได้รับผลกระทบครอบคลุมทังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกากลาง อเมริกาใต้ ไปจนถึง

แอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า ซึงในหลายพืนทีนันก็เป็นแหล่งวัตถุดิบ และฐานการผลิตทีสําคญัของบริษัท นอกจากน ี 

ยังคาดว่าทุกๆ 1 องศาเซลเซียสทีเพิมขึน จะมีความเสียงต่อการเกิดนําแล้ง หรือนําท่วมเพิมขึนร้อยละ 7-10 ดังนัน หากไม่ได้

เตรียมการรับมือและป้องกัน อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ทงัด้านปริมาณและราคาของวตัถุดิบ 

และการบริหารจดัการภายในฟาร์มเลียงสตัว์ 

การบริหารความเสียง 

เป็นทีทราบกันดีว่า ประเทศต่างๆ ทีเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ สมยัที 26 (COP26) ต่างร่วมกนัผลักดนัให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซีพีเอฟตระหนักถึงประเด็นดงักล่าว จึงดําเนิน

ธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง และสอดคล้องกับสัตยาบันความตกลงปารีส (Paris Agreement) ข้อแนะนํา
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ของคณะกรรมการดูแลการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทีเกียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (The recommendation of Task Force on 

Climate-related Financial Disclosure : TCFD) รวมถึงติดตามการประชุม และการกําหนดเป้าหมายของประเทศไทยและ

ประเทศลกูค้าปลายทางทีได้นําเสนอในทีประชมุ COP26 เพอืนํามาใช้ในการจดัการ โดย 

 กําหนดเป้าหมายเพือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และติดตามผลอย่างต่อเนือง 
 ประเมินผลกระทบต่อการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศตามข้อแนะนําของ TCFD  

 พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้อม และพลังงาน (CPF SHE&En Standard) เพือเป็นกลไก

สําคญัในการบริหารจดัการและพฒันาคณุภาพสิงแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผล 

 พฒันาระบบพยากรณ์ด้านอากาศให้มีความแม่นยํามากขึน ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบของภยัพิบติัทางธรรมชาติต่อ

สินค้าเกษตร และสรรหาวตัถดิุบจากแหล่งผลิตใหม่ๆ ในทุกภูมิภาคทวัโลก  

 พฒันาผลิตภณัฑ์ และกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อปุทาน เพือลดการสญูเสียตงัแต่การผลิตวตัถดิุบอาหารสตัว์จนถึง

การผลิตอาหารเพือการบริโภค ตลอดจนลดการสร้างผลกระทบต่อสิงแวดล้อม เช่น สตูรอาหารสตัว์ทีลดการปล่อยก๊าซ

ไนโตรเจนทีถกูกําจดัออกมาในมลูสตัว์ 

 ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานทีตังของฟาร์มและโรงงาน อันเนืองมาจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิประเทศ 

และภมูอิากาศ รวมถึงจดัให้มีการซ้อมแผนบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ 

 แก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นพืนฐานในการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ ดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากพืนทีสี

เขียวภายในสถานประกอบการ อนรัุกษ์ ปกป้อง และฟืนฟปู่าต้นนาํและป่าชายเลน   

 ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมสร้างความยงัยืนด้วยการลงมือทําผ่านกิจกรรม “กล้าจากป่า พนาในเมือง” ในการนําต้นไม้

ไปปลกูทีบ้าน และกิจกรรม “กินเกลียง เลียงโลก” ด้วยการบริโภคอาหารในจานให้หมด 

(2) ความตระหนักในการรักษาสิงแวดล้อมของผู้บริโภค 

ผู้บริโภคบางส่วนเริมมีความตระหนักในการรักษาสิงแวดล้อมมากขึน โดยเลือกซือสินค้าทีลดการใช้พลาสติก ลดการสญูเสีย

ในกระบวนการผลิตและขยะอาหาร (Food Loss and Food Waste) หรือลดการปล่อยคาร์บอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดงันนั บริษัท

อาจมีต้นทุนการผลิตทีเพิมมากขึน หากต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวโน้มดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ผลสํารวจผู้บริโภคทัวโลก

ประจําปี 2564 พบว่าผู้บริโภคกว่าร้อยละ 50 ให้ความสําคญักับประเด็นด้านการเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมเพิมมากขึน บริษัทจึงอาจ

มียอดขายทีลดลงหากไม่สามารถดําเนินการได้เช่นกัน 

การบริหารความเสียง 

บริษัทเล็งเห็นความสําคญัของการรักษาสิงแวดล้อม จึงมุ่งดําเนินการเพือลดผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการดําเนินธุรกิจ โดย 

 ด้านการจดัหา:  

o ดําเนินการตามแนวทางบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยังยืน (Supply Chain ESG Management Approach) 

ควบคู่กบันโยบายด้านการจัดหาอย่างยงัยืนและแนวปฏิบตัิสําหรับคู่ค้าธุรกิจ 

o เข้าร่วมเป็นสมาชิก SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) ทีมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลิต

อาหารทะเลทียงัยืน และปกป้องมหาสมทุร  

 ด้านการเลียงสตัว์และการผลิต:  

o พฒันานวตักรรมอาหารสตัว์รักษ์โลก ทําให้ลดปริมาณไนโตรเจนทีถกูกําจดัออกมาเป็นมลูสตัว์  

o นําของเสียจากฟาร์มมาใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพอืใช้เป็นเชือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม 

o แสวงหาแนวทางลดปริมาณอาหารส่วนเกินและขยะอาหารในกระบวนการผลิต 

o พฒันาผลิตภณัฑ์คาร์บอนตํา และขอรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพรินท์ ฉลากลดโลกร้อน เช่น อาหารไก่เนือ ไก่มีชีวิต 

เป็นต้น 
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 ส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม เช่น การใช้วัสดุทดแทนจากแหล่งทีมีการพัฒนาอย่างยังยืน 

การนํากลบัมาใช้ใหม่ การเพมิสดัสว่นวสัดรีุไซเคิล การพฒันาบรรจภุณัฑ์ทชี่วยยืดอายสุินค้า เป็นต้น 

 กําหนดเป้าหมายลดการใช้กระดาษและพลาสติกในบรรจุภณัฑ์อาหาร รวมถึงการใช้บรรจุภณัฑ์พลาสติกทีมีคณุสมบตัิ

สามารถใช้ซํา ใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้ 

(3) ความต้องการด้านมาตรฐานสินค้าทีสูงขึน 

ลกูค้าและผู้บริโภคมีความคาดหวัง และความต้องการในการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สงูกว่าข้อกําหนด หรือกฎหมาย

ของประเทศ เช่น ข้อตกลงเรืองความมุ่งมันในการเพิมสวัสดิภาพไก่ให้ดีขึน (Better Chicken Commitment : BCC) ซึงมีบริษัท

หลายรายในแถบยุโรปได้ลงนามเข้าร่วมแล้ว และจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องภายในปี 2569 นอกจากนี ยังมีการเรียกร้องใน

มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในสินค้าทีเข้มงวดขึน หรืออาจมีข้อกําหนดของสินค้าในประเด็นด้านความยังยืน 

(Sustainability Regulation) เป็นต้น บริษัทอาจต้องปฏิบัติให้สอดคล้องต่อความคาดหวัง เพือไม่ให้กระทบต่อยอดขาย และ

ความสามารถในการแข่งขนั  

การบริหารความเสียง 

บริษัทมุ่งมนัในการยกระดบัการดําเนินธุรกิจ และตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้าและผู้บริโภค โดย 

 ส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติของสตัว์ และลด ละ เลิกการเปลียนแปลงทางกายภาพของตวัสตัว์ 

 เลียงสตัว์ภายใต้หลกัการความใส่ใจในสวสัดิภาพสตัว์ (5 Freedom) เช่น การเลียงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระในโรงเรือน การ

เลียงสกุรแม่พนัธุ์อุ้มท้องในคอกขงัรวม เป็นต้น  

 พฒันา และยกระดบัมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Standard) ให้เป็นระบบเดียวกนัตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

 ศกึษาแนวโน้ม ความคาดหวงัของสงัคม และผู้บริโภคอย่างต่อเนือง เพอืนํามาปรับใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

2.2.2 ความเสียงด้าน ESG 

(1) ปริมาณและความเพียงพอของนํา 

ปี 2564 เป็นปีทีเกิดปรากฎการณ์ลานีญ่า ทําให้มีฝนตกหนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงคาดว่าจะมีปริมาณนําต้นทุน

เพียงพอสําหรับช่วงต้นปี 2565 อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการประเมินความเสียงด้านนําเป็นประจําทุกปี บนพืนฐานข้อมูลปริมาณ

การดึงนํามาใช้ในแต่ละหน่วยงานควบคู่กับภาวะขาดแคลนนํา (Baseline Water Stress) ของพืนทลีุ่มนําทีหน่วยงานตงัอยู่ โดยใช้ 

Aqueduct Water Risk Atlas ซงึพฒันาโดย World Resource Institute (WRI) พบว่าร้อยละ 45 ของสถานประกอบการของบริษัท 

(ยกเว้นร้านอาหารทีไม่ได้ใช้นําเป็นปัจจยัการผลิตหลกั) ตงัอยู่ในพนืททีีมีความเสียงด้านนํา (Water Stress)  

การบริหารความเสียง 

การมีนําทมีีคณุภาพและปริมาณทีเพยีงพอย่อมเอือต่อการเลยีงสตัว์และการผลิต บริษัทจึงบริหารจดัการนํา โดย  

 คัดเลือกสถานทีตังของสถานประกอบการบนพืนฐานของการพิจารณาความเสียงด้านสาธารณูปโภคทีจําเป็นตาม

เกณฑ์ทีกําหนด ตลอดจนทบทวนเกณฑ์ทีใช้ในการคดัเลือกให้สอดคล้องกบัการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อม 

 กําหนดเป้าหมายการใช้นําต่อหน่วยการผลิตทงัรายปีและระยะยาว จัดทําแผนบริหารจัดการนํา เช่น วางแผนการเลียง

สัตว์ให้สอดคล้องกับช่วงทีมีนําเพียงพอ จัดหาแหล่งนําสํารอง สํารองนําไว้ใช้ล่วงหน้า เป็นต้น จากนันจะมีการ

ประเมินผลการใช้เทียบกบัเป้าหมาย วิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุง รวมถึงการติดตามสถานการณ์ด้านนําเพือนํามา

วางแผนความต่อเนืองทางธุรกิจ  

 พฒันาระบบการเลียงและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพือลดปริมาณการใช้นําโดยใช้หลกั 3Rs ประกอบด้วยลดการใช้ 

(Reduce) นํากลบัมาใช้ซาํ (Reuse) และนํากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) 

 ร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้นําร่วมและชมุชนโดยรอบ  

 มุ่งสร้าง อนรุักษ์ และฟืนฟปู่าต้นนาํ ผ่านการดําเนินโครงการต่างๆ ทงัในระดบับริษัท ชมุชน และประเทศ 
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(2) สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน  

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทีสําคญัรวม 7 ประเด็น ประกอบด้วยสภาพการจ้างงาน สขุภาพและความปลอดภยัของพนักงาน 

และชุมชน ข้อมูลส่วนบุคคล การใช้แรงงานผิดกฎหมาย (เช่น แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานต่างด้าว) ในห่วงโซ่อุปทาน 

สขุภาพและความปลอดภยัของคู่ค้าและผู้ รับเหมา รวมถึงมาตรฐานการครองชีพและความปลอดภัยของชุมชนในห่วงโซ่อุปทาน 

ดงันัน บริษัทจึงต้องกําหนด และดําเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนือง เพือป้องกัน และบรรเทาผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อการ

ดําเนินธุรกจิ และชือเสียงของบริษัท  

การบริหารความเสียง 

บริษัทมีแนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนทีสอดคล้องกับข้อกําหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ข้อตกลงแห่ง

สหประชาชาติ และแนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยการดําเนินธรุกิจและสิทธิมนษุยชน โดย 

 ประกาศใช้นโยบาย แนวปฎิบตัิ และถ้อยแถลง รวมถึงสือสาร และติดตามความคืบหน้าการดําเนินการ เช่น นโยบาย

ด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน นโยบายการจัดหาอย่างยังยืนสําหรับคู่ค้า

ธุรกิจ นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิงแวดล้อม และพลังงาน นโยบายด้านการจ้างงานและการบริหาร

แรงงาน นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล แถลงการณ์เรืองแรงงานทาสและการค้ามนษุย์ เป็นต้น  

 พฒันากระบวนการเฝ้าระวงั และตรวจประเมินสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านตลอดห่วงโซ่อปุทาน โดยครอบคลมุทุกกลุ่ม 

เช่น กลุ่มทมีีความหลากหลาย กลุ่มเปราะบางทางเชอืชาติและศาสนา ผู้บกพร่องทางร่างกาย เด็ก เป็นต้น 

 ให้ความรู้แก่พนักงานและคนงานทังคนไทยและต่างด้าวในด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิของแรงงาน กฎหมายแรงงาน  

สขุภาวะและความปลอดภยัในสถานทีทํางาน ธรรมาภิบาลขนัพืนฐานซึงรวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และแนะนําช่องทาง

การร้องเรียน  

 ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานจัดตังศูนย์ Labour Voice Hotlines by LPN เพือให้พนักงานทุก

คนมีช่องทางแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน หรือสอบถาม 

(3) ความเสียงด้านอาชวีอนามัย และความปลอดภัย 

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของบุคลากรถือเป็นประเด็นสําคัญทีสุดในการดําเนินธุรกิจ ถึงแม้ว่าบริษัทมีพนักงาน

จํานวนมาก อีกทงัมีความแตกต่างกันในด้านความรู้ การศกึษา สงัคม และเชือชาติ ประกอบกบัลกัษณะงานทีมีความหลากหลาย

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัทจึงพยายามหาแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทํางานมาอย่างต่อเนือง แต่

เหตกุารณ์ทีทําให้เกิดอบุติัเหตุก็ยงัอาจสามารถเกิดขึนได้ 

การบริหารความเสียง 

การดําเนินงานด้านความปลอดภยั และอาชีวอนามัยของบริษัทครอบคลมุถึงพนักงาน ผู้ รับเหมาทีปฏิบัติงานให้แก่บริษัท 

ชมุชนใกล้เคียง และผู้มสี่วนได้เสียทกุฝ่าย จึงมีการวางระบบการบริหารจดัการโดย 

 พฒันานโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย สิงแวดล้อม และพลงังานอย่างต่อเนือง รวมถึงจัดให้มีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) สําหรับงานทีมีความเสียงสูง เช่น การทํางานในทีอับอากาศ 

การทํางานเกียวกับความร้อน การทํางานในทีสงู การทํางานเกียวกับไฟฟ้า เป็นต้น พร้อมทงัทบทวนผลการดําเนินงาน

เป็นประจําทกุปี เพอืนํามาปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภยั และเตรียมความพร้อมในการป้องกนัให้รัดกมุขึน 

 กําหนดให้ต้องพิจารณาความเสียงด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิงแวดล้อม และพลงังาน ในการลงทนุโครงการ 

 สร้างวฒันธรรมด้วยการสร้างภาวะผู้ นําให้เข้าใจบทบาท หน้าที และเป็นตัวอย่างทีดี ตลอดจนสร้างแรงจูงใจด้วยการ

มอบรางวลั เปิดโอกาสให้แลกเปลียนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และจดันิทรรศการสร้างพฤติกรรมความปลอดภยั 

 มีสํานักความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้อม และพลังงานเป็นผู้ เชียวชาญจากส่วนกลางในการเป็นทีปรึกษาแก่

เจ้าหน้าทีความปลอดภยัของหน่วยธุรกิจ ตลอดจนร่วมมือกนัในการผลกัดนังานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

 วิเคราะห์ภยัอนัตรายและกําหนดมาตรการควบคมุอนัตรายทีอาจเกิดขึน  
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 จัดอบรมวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบืองต้น ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน และเตรียมความพร้อมด้าน

บุคลากรและอปุกรณ์ตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน 

 มีนโยบายและกระบวนการให้พนักงานและผู้ รับเหมาสามารถหยุดการทํางานของผู้ อืน หรือปฏิเสธการปฏิบตัิงาน 

รวมถึงรายงานความเสียงและอนัตรายทีอาจเกิดขึน (Near Miss Report) เมอืพบเห็นเหตกุารณ์ หรือสภาพการทํางานที

ไม่ปลอดภยั 

 เฝ้าระวงัการเกิดเหตุการณ์ความเสียงในระหว่างปฏิบติังาน และกําหนดเป้าหมายในการลดอตัราการบาดเจ็บถึงขนัหยุด

งาน 

(4) การคอร์รัปชัน 

บริษัทลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai Private Sector 

Collective Action Against Corruption : CAC) โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกํากับดูแล เพือสร้างมาตรฐานการ

ประกอบธุรกิจทีโปร่งใส จนได้รับการรับรองมาอย่างต่อเนือง และในปี 2564 บริษัทยงัได้รับรางวลั CAC Change Agent จากการ

ให้ความสําคัญกับการขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสไปยังคู่ค้า โดยการสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าเข้าร่วม CAC ในโครงการรับรอง

สําหรับ SME  

อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงต้องดําเนินการเพือให้มนัใจว่าการปฏิบติังานของบุคลากร ในฐานะตัวแทนของบริษัท ได้กระทําไป

บนพืนฐานของความถกูต้อง โปร่งใส และปราศจากการคอร์รัปชันทอีาจนํามาสู่การถูกฟ้องร้องดําเนินคดีและเสียชือเสียงได้  

การบริหารความเสียง 

บริษัทมุ่งหวังให้การดําเนินธุรกิจไม่เข้าไปเกียวข้องกับการกระทําทีเข้าข่ายคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพือให้สอดคล้องกับ

หลกัการกํากบัดูแลกิจการทบีริษัทยึดถือ ตลอดจนเพอืประโยชน์ต่อพนกังาน และครอบครัว โดย 

 ประกาศใช้นโยบายและระเบียบปฏิบตัิ เช่น นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพือความ

ยังยืน หลักเกณฑ์และข้อกําหนดในการรับของขวัญ การจ่ายค่ารับรอง การจ่ายค่าการกุศล เป็นต้น และสือสารแนว

ปฏิบติัทเีหมาะสมผ่านช่องทางภายในของบริษัทอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ 

 สร้างบรรยากาศการไม่ยอมรับการทจุริต ออกแบบระบบการเบิกจ่าย และตรวจสอบอย่างรัดกุมเพียงพอ  

 จัดอบรมให้แก่พนักงานเพือสร้างความตระหนักในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยถือเป็นส่วนหนึงในหลกัสตูรธรรมาภิบาล

ขนัพนืฐานทีพนกังานต้องเรียนรู้ 

 ระบุขอบเขตงาน บทบาท หน้าทีและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานทีต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการ  

 ศึกษาระบบงานของหน่วยงานทีต้องติดต่อ และนํามาออกแบบขันตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) ทีครอบคลุมถึง

ขนัตอนการทํางานของบริษัท และหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง ทําให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงลําดับการทํางาน เอกสารที

ต้องใช้ รวมถึงระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ประเมินความเสียงอนัเกิดจากการไม่สามารถปฏิบตัิได้ตามข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ และกําหนดแนวทางจดัการ 

 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานตามขนัตอนการปฏิบตัิงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 เปิดช่องทางการแจ้งข้อมูล เบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงมีกระบวนการไต่สวนโดย

คณะกรรมการ 

(5) ความเสียงจากการเกิดโรคระบาดร้ายแรงในคน 

การกลายพนัธ์ุของไวรัสทําให้เชือ COVID-19 ยงัคงมีการพฒันาอย่างต่อเนืองโดยมีระดบัความรุนแรงทีแตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีการเร่งฉีดวคัซีนให้กับประชาชนแล้วก็ตาม แต่เราก็ยงัพบเห็นการติดเชือใหม่ในลกัษณะของคลสัเตอร์อย่าง

ต่อเนือง ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ประกาศปิดเมืองหรือประเทศในบางช่วงเวลา มีการออกกฎระเบียบ หรือขอความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วนให้เคร่งครัดในการปฏิบติัตน เพือป้องกนัการแพร่กระจายของเชือโรค  
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จากสถานการณ์การระบาดทีรุนแรงและต่อเนืองกว่า 2 ปี และยังไม่แน่ชัดว่าจะสินสุดลงเมือใด ย่อมส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัททังด้านการจัดหาวตัถุดิบ การผลิต การจัดการบุคลากร การจัดการคลังสินค้าและขนส่ง สําหรับคู่ค้าหรือ

ลูกค้าของบริษัทก็ได้รับผลกระทบในด้านการขายสินค้าทีถูกจํากัดช่องทางการขายหรือช่วงเวลาการขาย ส่วนประชาชนทีเป็น

ผู้บริโภคก็เปลียนวิถีการใช้ชีวิตเช่นกนั ดงันัน การติดตามและประเมินสถานการณ์ การเฝ้าระวัง การปรับปรุงรูปแบบการดําเนิน

ธุรกิจในภาวะดังกล่าวจึงมีความสําคญัต่อการสร้างความมันใจให้แก่ผู้บริโภค สร้างโอกาสในการขาย ตลอดจนช่วยเหลือสงัคม 

และผู้มสี่วนได้เสีย 

การบริหารความเสียง 

บริษัมุ่งนําจุดแข็งทงัด้านการผลิตสินค้าทีปลอดภยั การให้ความสําคัญกับขวัญและกําลังใจของบุคลากร ตลอดจนการ

ช่วยเหลือผู้มสี่วนได้เสียทกุฝ่ายอย่างต่อเนือง เพือบรรเทาผลกระทบทีเกิดขนึ โดย  

 ติดตาม ประเมินสถานการณ์ ผลกระทบ และพิจารณาแนวทางจัดการ โดยคณะกรรมการบริหารเกียวกับโรคติดเชือ 

COVID-19 (Management Committee COVID-19) และศูนย์อํานวยการป้องกนัการแพร่เชือของโรคติดเชือ COVID-  

ในระดบับริษัท โดยมีศนูย์ย่อยในระดบัหน่วยธุรกิจดําเนินการตามทีได้รับมอบหมาย  

 สือสารเพือสร้างความเข้าใจ และความตระหนกัในการป้องกนัโรคแก่บุคลากรอยา่งต่อเนือง 

 สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน ด้วยการประกาศนโยบายดูแลพนักงาน เช่น การไม่เลิกจ้าง การให้

ความช่วยเหลือแก่พนกังานตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนด ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่บุคลากรทีต้องกกัตวัเพอืเฝ้าระวัง 

รวมถึงจดัสายด่วนเพือให้คําปรึกษาแก่พนกังาน เป็นต้น 

 ยกระดบัความปลอดภยัของพนกังานขนัสงูสดุในช่วงการระบาด เช่น  

o การประกาศใช้นโยบายการทํางานทีบ้าน (Work From Home : WFH) สําหรับจังหวัดทีราชการประกาศให้เป็น

พืนทคีวบคุมสงูสดุและเข้มงวด  

o สําหรับลกัษณะงานทีไม่สามารถปฏิบัติงานทีบ้าน บริษัทจัดทีพักให้กับบุคลากร เพือลดการเดินทางไปในพืนทีที

อาจเสียงต่อการติดเชอื ซงึจะชว่ยทําให้พนกังานได้ทํางานและมีรายได้อย่างต่อเนือง 

 ส่งเสริมให้บคุลากรเข้ารับการฉีดวคัซีน จดัหาวคัซนี และทยอยฉีดให้กบัพนกังาน  

 ประสานงานกบัโรงพยาบาลคู่สญัญาในการดแูลพนกังานทีติดเชอื รวมถึงจดัตงัโรงพยาบาลสนาม 

 พิจารณาการลงทนุให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และความจําเป็น  

 วางแผนการจัดการห่วงโซ่อุปทานทงัด้านการเพมิปริมาณการผลิต การสํารองวสัดุทีจําเป็นต่อการผลิต การวางแผนการ

ขนส่ง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าและผู้บริโภค 

 ให้ความช่วยเหลือแก่บคุคลภายนอกผ่านโครงการซีพีเอฟส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภยั COVID-19 

(6) ความเสียงจากกรณีพิพาทกับชุมชน 

บริษัทมีการใช้สาธารณูปโภค และทรัพยากรร่วมกับชมุชนทีตงัอยู่รอบสถานประกอบการ ซงึอาจสร้างมลภาวะ เช่น ฝุ่ น กลิน 

ของเสีย หรือเสียงดงัรบกวน จนนําไปสู่ความขดัแย้งกับชุมชนโดยรอบ ซึงจะกระทบต่อชือเสียง ความต่อเนืองในการดําเนินธุรกิจ 

หรือเกิดค่าใช้จ่ายในการจดัการข้อพพิาท  

การบริหารความเสียง 

การดําเนินธุรกิจทีได้รับการยอมรับจากชุมชนย่อมสร้างความยงัยืนให้แก่บริษัท จึงมีการดําเนินการเพือสร้างความรู้ ความ

เข้าใจ และการมีส่วนร่วม อนัจะนําไปสู่การเป็นส่วนหนงึของชมุชน โดย 

 ตงัเป้าหมายให้สถานประกอบการทุกแห่งมีการดึงหรือใช้ทรัพยากรต่อหน่วยการผลิตลดลง และติดตามผลอย่างต่อเนือง 

 สถานประกอบการใหม่:  

o คดัเลือกพืนททีีห่างไกลชมุชน หรือเมอืง แต่ยงัคงสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ทีกําหนด 

o ลงพนืทใีห้ข้อมลูเกียวกบัธุรกิจทจีะดําเนินการ และรับฟังความคิดเห็นของชมุชน  
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o ประเมินความเสียงโครงการลงทนุอย่างรอบด้านก่อนเสนอโครงการลงทุนเพอือนมุัติ 

o ออกแบบอาคาร หรือโรงเรือนด้วยหลกัการโรงงานหรือฟาร์มสีเขียวทีคํานึงถึงสภาพแวดล้อม ชุมชนใกล้เคียง และ

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืนท ี 

 สถานประกอบการทีดําเนินธุรกิจอยู่ในปัจจบุนั:  

o นําระบบการบริหารจดัการทีได้มาตรฐานมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนติดตามประสิทธิผลของการดําเนินการ 

o วางระบบแจ้งเตือน เพอืป้องกนัและตดิตามความผิดพลาดทีอาจเกิดขึน  

o ติดตามสถานการณ์ทีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทกบัชมุชน  

o ลงพนืทเีพอืพดูคยุถึงประเด็นทชีมุชนกงัวล ระบุผลกระทบด้านชมุชน และวางแนวทางการจดัการ 

o พฒันาระบบการจดัการข้อร้องเรียนด้านชุมชน 

o จดัเตรียมแผนฉกุเฉินรองรับในกรณีทีเกิดเหตกุารณ์ทีส่งผลกระทบต่อชมุชน 

 ให้การสนับสนุนแก่ชุมชน เช่น การบรรเทาปัญหาภยัแล้งด้วยการแบ่งปันนําทีผ่านการบําบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ไปเป็นนําปุ๋ ย แบ่งปันความรู้ ในการทําเกษตรกรรมอย่างยงัยืน สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรทีเป็นส่วนประกอบใน

การผลิตอาหารจากเกษตรกรในพืนท ี

(7) ความเสยีงจากภาระหนีทอียู่ในระดับสูงจากการซือกิจการและการลงทุน  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวน 464,617 ล้านบาท โดยในจํานวนดงักล่าวเป็นเงินกู้ทีมี

อัตราดอกเบียคงทีจํานวน 365,117 ล้านบาท ซึงคิดเป็นร้อยละ 79 ของหนีสินทีมีภาระดอกเบียทงัหมด และบริษัทมีอัตราส่วน

หนีสินทีมีภาระดอกเบียตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)/7 อยู่ท ี1.35 เท่า ซงึใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้า ซึงอยู่ทรีะดับ 1.22 

เท่า โดยอตัราส่วนหนีสินทมีีดอกเบียสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นดงักล่าว อยู่ในระดบัทีตํากว่าข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้   

อนึง ในเดือนมีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิให้บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิง จํากัด  (“CPM”) ซึงเป็นบริษัท

ย่อยทีบริษัทถือหุ้นทงัหมดลงทุนเพือให้ได้มาซึงหุ้นหรือผลประโยชน์การลงทุน (Economic Interest) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 

ของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของ (ก) บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จํากัด (“เทสโก้ประเทศไทย”) ซึงถือหุ้นในสัดส่วน 

ร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครืองหมายการค้า Tesco Lotus ใน

ประเทศไทย และ (ข) Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“เทสโก้ประเทศมาเลเซีย”) ซึงประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้

เครืองหมายการค้า Tesco ในประเทศมาเลเซีย (ทงันี เทสโก้ประเทศไทยและเทสโก้ประเทศมาเลเซีย ต่อไป รวมกันเรียกว่า “กลุ่ม

เทสโก้เอเชีย”)  ทงัน ีการลงทุนดงักล่าวของ CPM จะเป็นการลงทุนโดยอ้อมผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจทีจดัตงัขึนเพือการลงทุน ได้แก่ 

บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิง จํากดั (“บริษัทโฮลดิง”) ซึงเป็นผู้ ถือหุ้นทังหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด โดยเงินลงทุน

ของ CPM ในบริษัทโฮลดิงเพือธุรกรรมการลงทนุในกลุ่มเทสโก้เอเชียมีมลูค่าประมาณ 40,973 ล้านบาท 

ทงัน ีแหล่งเงินทุนของบริษัทในการลงทุนในครังนจีะมาจากกระแสเงินสดภายในกลุ่มบริษัทและการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ซึงจะส่งผลให้อัตราส่วนหนีสินต่อทุน “Debt to Equity Ratio” ของบริษัทสูงขึน แต่จะไม่ทําให้บริษัทผิดข้อปฏิบัติทางการเงิน 

(Financial Covenant) ใดๆ ภายใต้สญัญากู้  หรือหุ้นกู้ ใดๆ ทีบริษัทมีหนีค้างชําระอยู่ในปัจจบุนั 

การบริหารความเสียง 

บริษัทมีแผนการลดภาระหนีสิน โดยใช้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานทังในประเทศ และต่างประเทศ ซึงบริษัทมีการ

เติบโตอย่างต่อเนือง พร้อมกันนีบริษัทมีการปฎิบติัตามข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้  ในการดํารงอตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือ

หุ้นให้เป็นไปตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ ดงันี 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 อตัราส่วนหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1.22 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 อตัราส่วนหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1.35 

 
/7 คํานวณตามหลกัเกณฑ์ทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ CPF ครังที 2/2556 และหุ้นกู้ทีออกหลงัจากนนั โดยหนีสินสทุธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดทีมีภาระ

ดอกเบีย ซึงไม่รวมหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชวัคราว 
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2.2.3 ความเสียงด้านกลยุทธ์ 

(1) พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลยีนแปลงไป 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ COVID-19 ยังคงเป็นตัวเร่งสําคัญทีทําให้แนวโน้มหลายๆ อย่างเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

เช่น การทํางานทีบ้าน (Work From Home) การสัมมนาและประชุมออนไลน์ เป็นต้น ประกอบกับกระแสการบริโภคสินค้าทีเป็น

มิตรต่อสิงแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการ และกระแสการบริโภคอาหารเพือสขุภาพ กระแสเหล่านีล้วน

เป็นโจทย์ทีซีพีเอฟต้องนํามาวิเคราะห์ เพือใช้พฒันาสินค้าและบริการให้ตอบรับกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึน จึงเป็นความท้าทาย

ทีต้องเร่งดําเนินการ เพอืสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจ 

การบริหารความเสียง 

บริษัทมกีารปรับตวัตามพฤติกรรมของผู้บริโภคทเีปลียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม และสงัคม โดย  

 ค้นคว้าและวิจยันวตักรรมอาหารกบัผู้ เชียวชาญ เพอืให้สอดคล้องกบัแนวโน้มพฤติกรรม 

 กําหนดตวัชีวดัด้านการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ทีมุ่งเน้นสขุโภชนาการ สขุภาพ และสขุภาวะทีดี 

 พฒันาแนวคิดด้านอาหารเพือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น  

o กลุ่ม Innovation และ Wellness Food and Beverages เช่น หมชีูวา นวตักรรมเนือจากพืช  

o กลุ่ม Ready-To-Eat Food เพือตอบสนองการใช้ชีวิตเร่งรีบในสงัคมเมือง และความใส่ใจในความสะอาดปลอดภัย 

เช่น สลดัผกั 3 สี  

o กลุ่ม Fresh Destination Meat ซงึเป็นเนอืสตัว์ทีเน้นความสด สะอาด ปลอดภยั ตรวจสอบย้อนกลบัได้ 

 พฒันาผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานทีลดปริมาณโซเดียมและไขมนัอิมตวัลดลง  

 พัฒนานวัตกรรมด้านการเลียงสัตว์และการผลิตทีใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม รวมถึงตัวสัตว์ เช่น การพัฒนา 

สตูรอาหารทีลดการใช้วัตถุดิบกลุ่มโปรตีน แต่ช่วยเพิมประสิทธิภาพการย่อยอาหารของสตัว์ การยกระดบัการส่งเสริม

สวสัดิภาพสตัว์ตลอดห่วงโซอ่ปุทาน การพฒันาบรรจภุณัฑ์รักษ์โลกทีเหมาะสมกบัสินค้าแต่ละประเภท  

 เพมิช่องทางสือสารทางการตลาดผ่านสือต่างๆ โดยเฉพาะสงัคมออนไลน์ จดุขาย หรือในขณะส่งมอบสินค้า  

(2) การลงทุนและผลการดาํเนินงาน 

ช่วง 2 ปีทีผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจทวัโลกชะลอตวัลงค่อนข้างมากเมือเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเกิด COVID-19 ทําให้บริษัท

ต้องเผชญิกับความเสียงทีผลตอบแทนการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องใช้ความระมัดระวงัในการลงทุน ตลอดจน

ติดตามผลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนืองด้วยการ

ขยายการลงทุนทีดําเนินการเอง และการควบรวมกิจการทีเกียวข้องกับห่วงโซ่อุปทานด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารทังใน

และต่างประเทศ ในปี 2564 บริษัทยงัคงมีรายได้หลกัจากกิจการในต่างประเทศกว่าร้อยละ 63 ของรายได้จากการขายรวม  

การบริหารความเสียง 

บริษัทมกีารกําหนดหลกัเกณฑ์ แนวทางในการพิจารณาโครงการลงทนุ และติดตามผลการดําเนินงาน โดย 

 ก่อนตดัสินใจลงทุน: พิจารณาความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของการลงทุนกับเป้าหมายของบริษัท ศึกษากฎหมาย 

และสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ จัดทํา Due Diligence อย่างรอบด้านสําหรับโครงการลงทุนในต่างประเทศ และ

ประเมินความเสียงโครงการลงทนุ 

 ภายหลังการตัดสินใจลงทุน: ติดตามผลการดําเนินงานผ่านตัวชีวัดตามรอบทีกําหนด ในกรณีทีผลการดําเนินงาน 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหารทีรับผิดชอบจะต้องนําเสนอปัญหาทีพบ และแนวทางการจดัการ  

2.2.4 ความเสียงด้านการดําเนินงาน 

(1) คณุภาพและความปลอดภัยของสินค้า 

ผู้บริโภคยงัคงนิยมกินอาหารเพือช่วยบํารุงสขุภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย มีการปรุงแต่ง หรือใช้สารเคมีให้น้อย

ทีสุดตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพือลดผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการรับประทานอาหาร ตลอดจนเน้นเลือกซือสินค้าทีมีแหล่งทีมา
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ถูกต้อง ตรวจสอบย้อนกลับได้ เพือสร้างความมนัใจในการบริโภค ดงันัน สินค้าทีจําหน่ายจึงต้องมีคุณภาพ ความปลอดภยัตาม

มาตรฐานของบริษัท และสอดคล้องตามข้อกําหนดด้านกฎหมายอาหารของประเทศปลายทาง 

การบริหารความเสียง 

บริษัทนําหลกั “สุขภาพหนึงเดียว” (One Health Approach) ซึงประกอบด้วยสขุภาพคน สตัว์ และสิงแวดล้อม เข้ามาใช้ใน

การพัฒนาสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพือให้ผู้ บริโภคได้รับประทานอาหารทีดีต่อสุขภาพ ผลิตจากเนือสัตว์ทีเลียงตามหลัก 

สวสัดิภาพสตัว์ โดย 

 ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ นโยบายคุณภาพ และนโยบายการตรวจสอบ

ย้อนกลบั 

 ด้านการจดัการฟาร์ม: 

o กิจการปศสุัตว์ในทกุประเทศ ทงัฟาร์มเลียงสตัว์ของบริษัท และเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลียง สามารถใช้ยา

ปฏิชีวนะเพือการรักษาเป็นหลกั โดยเลือกใช้ได้เฉพาะยาปฏิชีวนะสําหรับสตัว์เท่านนั และดําเนินการภายใต้การดูแล

ของสตัวแพทย์ 

o ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพในการเลียงต่อพืนที โดยปราศจากการใช้ฮอร์โมนในการเร่งการ

เติบโต 

 ด้านการผลิต: 

o วิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีคุณค่าทางโภชนาการ และรสชาติ ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีมีประสิทธิภาพในการ

ปกป้องผลิตภณัฑ์อาหารให้ปลอดภยั 

o นําเทคโนโลยีและมาตรฐานสากลเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพือช่วยลดการปนเปือนในกระบวนการ และเพิม

ประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนพัฒนามาตรฐานอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Standard) ให้เป็นระบบเดียวกัน

ตลอดห่วงโซ่อปุทาน  

o ตรวจสอบวตัถดุิบและสินค้าในห้องปฏิบติัการอาหารทีผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล 

o ทบทวนและติดตามผลการเก็บข้อมลูตวัชีวดัความเสียง (Key Risk Indicators : KRIs) 

o สือสารข้อมลูผลิตภณัฑ์ทีชดัเจน และเพียงพอผ่านสือ และบนฉลากสินค้า 

o ฝึกซ้อมและทบทวนแผนการเรียกคืนผลิตภณัฑ์ (Product Recall Plan) เพือรองรับในกรณีทีพบปัญหาด้านสินค้าใน

ระดบัวิกฤติ 

 พฒันาระบบตรวจสอบย้อนกลบัแบบดิจิทลั เพอืให้ผู้บริโภคทราบแหล่งทีมาของสินค้าทีอยู่ในมือ  

 รับฟังความคิดเห็น และรับข้อร้องเรียนของผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ พร้อมทังกําหนดระยะเวลาในการจัดการตาม

ระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์  

(2) โรคระบาดในสัตว์ และโรคระบาดทเีชอืมโยงมาสู่คน 

อุตสาหกรรมการปศุสัตว์ทัวโลกยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคทังในสัตว์บกและสัตว์นํา เช่น โรคอหิวาต์

แอฟริกาในสกุร (African Swine Fever : ASF) โรคไมโครสปอริเดีย (Enterocytozoon Hepatopenaei : EHP) และโรคกุ้งตายด่วน 

(Early Mortality Syndrome : EMS) ทําให้กระทบกับประสิทธิภาพการเลียง และประชากรสัตว์ทีผลิตได้ ตลอดจนพบโรคไข้หวัด

นก (Avian Influenza : AI) ซงึเป็นโรคระบาดสตัว์ทีสามารถติดต่อมาสู่คน   

การระบาดของโรคไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเลียง ประชากรสตัว์ และอาจกระทบต่อการ

ส่งสินค้าไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ ตลอดจนอาจทําให้ผู้บริโภคชะลอการบริโภคตวัสตัว์ชนิดนนัๆ ในทนัที  

การบริหารความเสียง 

บริษัทมีการศึกษาปัจจัยทีจะทําให้การเลียงสัตว์ประสบความสําเร็จ และต่อยอดความรู้อย่างต่อเนือง เพือให้ตัวสัตว์มี

สขุภาพดี โดย 
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 พฒันาสายพนัธุ์ให้แข็งแรง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสอดคล้องตามหลกัพนืฐานทางพนัธศุาสตร์ 

 พัฒนาอาหารสัตว์ทีมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด และช่วงวยั ตลอดจนใช้ 

Probiotic และ Prebiotic ในอาหารสตัว์เพอืชว่ยระบบการย่อยและเสริมสร้างความแข็งแรงของตวัสตัว์ 

 กําหนดทีตงัฟาร์มตามพืนฐานการบริหารความเสียง ฟาร์มสีเขียว สวัสดิภาพสัตว์ และการจัดการความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ 

 พฒันาระบบเตือนภยัการระบาดของโรค ทําให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถยกระดบัการป้องกนัได้ทนัท่วงที 

 ติดตามข่าวสารของโรค รวมถึงค้นคว้าวิจยัถึงปัจจัยการเกิดโรค และการป้องกันโรค โดยถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้ เกียวข้อง 

เช่น สตัวบาล นกัประมง ผู้ จัดการฟาร์ม คนงาน และผู้ขนส่ง 

 ตรวจประเมินโดยลกูค้า และบุคคลทีสาม (Third Party) ในรูปแบบทางไกล (Remote Audit) เพือลดความเสียงในการ

ปนเปือนระหว่างตรวจประเมิน      

 ให้ความรู้กบัเกษตรกรรอบฟาร์มบริษัทและฟาร์มเกษตรกรส่งเสริมในโครงการ เพอืสร้างความรู้ ความเข้าใจเกียวกบัโรค 

และแนวทางป้องกนั 

 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและอตุสาหกรรมในการให้ความคิดเห็น และสนบัสนนุการดําเนินการ   

 ทบทวนและฝึกซ้อมแผนบริหารจดัการในสถานการณ์วิกฤติด้านโรคระบาด 

(3) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านห่วงโซ่อปุทาน 

ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทครอบคลุมตังแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลียงสัตว์ การผลิตอาหารเพือการบริโภค จนกระทัง 

ส่งมอบสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค ซึงมีความเกียวข้องกับบุคลากร และกระบวนการทหีลากหลาย หากบริษัทไม่สามารถสร้างความรู้

ความเข้าใจให้กับบุคลากร ตลอดจนจัดการกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุน ผลการดําเนินงาน 

และความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทได้ 

การบริหารความเสียง  

บริษัทตระหนักถึงความสําคญัในการพัฒนาประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม ตอบสนอง

ความคาดหวงัของสงัคม ชุมชน และผู้มสี่วนได้เสีย โดย 

 ด้านความร่วมมือกบัเกษตรกร และคู่ค้าธุรกจิ  

o ตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจทังด้านคุณภาพและความปลอดภัยในวัตถุดิบ แรงงาน สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสิงแวดล้อม ทีอาจกระทบถงึความต่อเนืองในการทําธรุกิจภายในห่วงโซ่อปุทาน   

o กําหนดตวัชวีดัด้านการจดัหาวตัถุดิบทีมาจากแหล่งผลิตทีรับผิดชอบ  

o จัดทําระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งวัตถุดิบหลักทางการเกษตรทีสําคัญ ทังข้าวโพด ปลาป่น กากถัวเหลือง  

มนัสําปะหลงั และนํามนัปาล์ม  

o ร่วมมือกับภาครัฐและอตุสาหกรรมในการพฒันามาตรฐาน และระบบติดตามคู่ค้า เพอืผลกัดนัให้เกิดความยงัยืนใน

แหล่งวตัถดุิบ  

 ด้านการบริหารจดัการภายใน  

o พฒันาการใช้วตัถดุิบอย่างยงัยืน โดยมุ่งเน้นสมดุลการใช้วตัถดิุบอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

o นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิต การเลียงสตัว์ การขนส่ง และการขายเพือคงคณุภาพและความปลอดภยัในสินค้า 

ลดความสญูเสียตลอดกระบวนการ และสนบัสนนุการทํางาน 

o ปรับปรุงกระบวนการผลิต ทําให้ลดเวลาการผลิต สินค้าจึงมีอายจุดัจําหน่ายได้นานขึน 

o ให้ข้อแนะนําแก่ลกูค้าด้านการเก็บรักษาสินค้าจนถึงการจําหน่ายแก่ผู้บริโภค เพอืคงคณุภาพและความปลอดภยั 
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(2) การบริหารจดัการความเสียง หน้าที 50 

(4) ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

ก. ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบทีใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ 

ปี 2564 เกิดทงัภัยแล้ง พายุ และนําท่วมอย่างรุนแรงทวัโลกซึงกระทบต่อปริมาณวตัถุดิบอาหารสตัว์ทีผลิตได้ ประกอบ

กับประเทศผู้ เลียงสัตว์และผลิตอาหารรายใหญ่เพิมการนําเข้ามากขึน ทําให้ราคาวตัถุดิบอาหารสัตว์สูงขึน สําหรับวตัถุดิบ

อาหารสัตว์อย่างข้าวโพดทีบริษัทเน้นใช้ผลผลิตภายในประเทศก็มีราคาสูงขึนเช่นกัน เนืองจากพืนทีเพาะปลูกลดลง และ

เกษตรกรมีต้นทนุค่าปุ๋ ยทีสงูขึน ทําให้โดยภาพรวมราคาของวตัถดุิบอาหารสตัว์เพิมสงูขึนเมอืเทียบกบัปีก่อน 

ปี 2563 - 2564 ราคาเฉลยีของวตัถดุิบทีใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ในประเทศ มีดงัน ี  

หน่วย: (บาท/กิโลกรัม) 

ประเภทวัตถุดิบ 
ราคาเฉลียภายในประเทศ  

ปี 2563 ปี 2564 
ข้าวโพด 9.0 10.0 
กากถวัเหลือง 14.8 19.5 
ปลาป่น 29.5 35.8 

การบริหารความเสียง 

ธุรกิจอาหารสัตว์ถือเป็นธุรกิจต้นนําในห่วงโซ่อุปทาน บริษัทจึงมีการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์เพือให้มี

ต้นทนุทแีข่งขนัได้ ดงันี 

 ติดตามข้อมูลข่าวสารทีอาจกระทบต่อราคา เช่น นโยบายภาครัฐ อัตราภาษี ค่าระวางเรือ ราคานํามัน ความ

เคลือนไหวของคู่แข่งในอตุสาหกรรม ภยัพิบตัิหรือเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ  

 สรรหาวตัถุดิบจากแหล่งผลิตใหม่ๆ และวิเคราะห์ปริมาณความต้องการ เพือวางแผนการจัดซือล่วงหน้าโดยเฉพาะ

ในฤดเูก็บเกียว 

 ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะปลกูให้แก่เกษตรกร เพือเพิมประสิทธิภาพทงัด้านคณุภาพ และผลผลิตต่อไร่ 

 จดัซือวตัถุดิบจากแหล่งผลิตในประเทศเป็นลําดบัแรก หากมีปริมาณไม่เพียงพอ หรือคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน 

จึงซือจากต่างประเทศเพิมเติม 

 ค้นคว้าและวิจยัวตัถดุิบทดแทนโดยนําวตัถดุิบทมีีในท้องถินมาปรับใช้เป็นส่วนผสมทดแทน  

 จดัการคลงัวตัถดิุบให้มปีระสิทธิภาพและเพียงพอต่อการจดัเก็บ 

ข. ความผนัผวนของราคาสตัว์มีชีวิตและสินค้าเนือสตัว ์

สถานการณ์ราคาสินค้าทังสุกร ไก่เนือ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ ง และปลา ยังคงมีความผันผวน เนืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 ทีส่งผลต่อความต้องการสินค้าและการผลิตเนือสตัว์ในอุตสาหกรรมทีมีความผันผวน กระทบต่อ

ราคาของสินค้าในกลุ่มเนือสตัว์ บริษัทจึงจําเป็นต้องบริหารสถานการณ์ เพอืลดผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน  

การบริหารความเสียง 

ถึงแม้ว่าความผนัผวนของราคาขายตัวสตัว์มีชีวิต และเนือสตัว์แปรรูปขนัพืนฐานจะเป็นเหตุการณ์ทีพบเห็นได้บ่อยครัง

จากความไม่สมดลุของปริมาณและความต้องการของสินค้าในตลาด แต่บริษัทก็มุ่งดําเนินการเพือลดผลกระทบโดย 

 วิเคราะห์ข้อมูลในอดีต ศึกษาวัฏจักรธุรกิจของตัวสัตว์แต่ละประเภท พิจารณาแนวโน้มการขยายตัวของบริษัทใน

อตุสาหกรรม การเกิดโรคระบาดสตัว์ ปริมาณความต้องการ เพือใช้ในการวางแผนการลงทนุ การเลียง และการผลิต  

 พฒันาสินค้าให้มีความโดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่งขันในตลาด รวมถึงพัฒนาสินค้าเพิมมูลค่า เช่น ไก่เบญจา 

หมชีูวา ชิคเก้นริบ เป็นต้น 

 ผลกัดนัการขายสินค้ากลุ่มเนือสตัว์แปรรูป และอาหารสําเร็จรูป 

 วิเคราะห์ตลาดเพือค้นหาลกูค้าหรือประเทศเป้าหมายใหม ่  

 จดัทําแผนสํารองด้านการเลียง การผลิต การตลาด และการขายในกรณีทีราคาขายมีความผนัผวน 
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(2) การบริหารจดัการความเสียง หน้าที 51 

(5) ต้นทนุค่าขนส่งสงูขึน 

จากสถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานทีท่าเรือของประเทศปลายทาง และการมีมาตรการ

ตรวจสอบสินค้านําเข้าทีเข้มงวดมากขึน ทําให้เกิดความแออัดในการนําเรือเข้าท่าในเส้นทางหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและ

สหภาพยุโรป ระยะเวลาขนส่งจึงเพิมขึนเนืองจากต้องใช้เวลารอคอยเพือนําเรือเข้าเทียบท่านานขึน ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนตู้  

คอนเทนเนอร์ รวมถึงจํานวนเรือทีมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประกอบกับค่านํามันก็มี

อัตราทีเพิมสูงขึนซึงเกิดจากความต้องการใช้ทียังมีสูง จึงกระทบต่อการขนส่งทุกประเภท จากประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็น

ความท้าทายทีบริษัทต้องบริหารจดัการทงัด้านต้นทุนค่าขนส่ง และการส่งมอบสินค้าตามทีตกลงไว้กบัลกูค้า 

การบริหารความเสียง 

บริษัทให้ความสําคญักบัการบริหารต้นทุนให้เหมาะสม เพือคงความสามารถในการแข่งขนั โดยดําเนินการดงัน ี

 ประเมินสถานการณ์ เพือนํามาวางแผนการขนส่ง  

 ประสานงานกบับริษัทเดินเรือเพือสํารองตู้คอนเทนเนอร์ และเจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

 นําระบบจัดการขนส่ง (Transportation Management System : TMS) เข้ามาช่วยวางแผนเส้นทางขนส่ง และขนาด

ของรถขนส่งทีเหมาะสม ทําให้ลดค่าใช้จ่ายทงัด้านค่ารถขนส่ง และค่าเชือเพลิง 

 กําหนดและติดตามตวัชีวดัทีสําคญัในด้านประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ 

(6) ความเสียงทางไซเบอร์ (Cyber Risk) 

บริษัทนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล เพือเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และช่วยสนับสนุน

รูปแบบการทํางานทีเปลยีนแปลงไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น การทํางานจากทีบ้าน (Work From 

Home) การประชุมออนไลน์ เป็นต้น การเชอืมต่อจากสถานทีต่างๆ เหล่านีอาจเพิมชอ่งทางในการเข้าถึงระบบและข้อมลูได้ง่ายขึน 

ซงึอาจถูกโจมตีได้ ดงันัน หากบคุคลทีไม่มีส่วนเกียวข้องสามารถเข้าถึงระบบงาน หรือนําข้อมลูของบริษัทเปิดเผยออกสู่สาธารณะ 

อาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนั ความต่อเนืองในการดําเนินธุรกิจ ชือเสียงของบริษัท หรืออาจถกูฟ้องร้องดําเนินคดีได้ 

การบริหารความเสียง 

บริษัทดําเนินการโดยมุ่งหวงัให้ระบบงานและข้อมลูสําคญัของบริษัทปลอดภยั ดงันี 

 ปฏิบติัตามนโยบายและมาตรฐานการปฏิบตัิงานความมันคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ 

 จดัลําดบัชันสารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน และจดัอบรมหลกัการและแนวปฏิบติัในการจดัลําดบัชันสารสนเทศ  

 ใช้บริการ Security Operation Center (SOC) ในการเฝ้าระวงั และป้องกนัระบบงานจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 ร่วมกบับริษัททีปรึกษาภายนอกทวนสอบระบบความปลอดภยั  

 สือสารแนวปฏิบัติทีเหมาะสม และสร้างความตระหนักแก่พนักงานของบริษัทเกียวกับการใช้งานระบบ การจัดการ

สารสนเทศ รวมถึงเมือพบการระบาดของไวรัส หรืออีเมลทีไมเ่หมาะสม 

 จดัให้มีสถานทีเก็บข้อมลูสํารอง (Back up site) สําหรับระบบงานทีสําคญั 

 ซกัซ้อมแผนกอบกู้ ระบบงานด้าน IT (Disaster Recovery Plan : DRP) ร่วมกับแผนความต่อเนืองทางธุรกิจ (Business 

Continuity Plan : BCP)  

(7) การบริหารบุคลากรเพือรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

บริษัทนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการยกระดบัมาตรฐานการเลียงและการผลิตอย่างต่อเนือง ประกอบกับเล็งเห็นถึงแนวโน้ม

การขาดแคลนบุคลากรในวยัทํางานทีเพิมสงูขึน จึงเป็นความท้าทายของบริษัทในการปรับทศันคติของบุคลากรให้ยอมรับรูปแบบ

การทํางานทีเปลียนแปลงไป และพร้อมทีจะพัฒนาทักษะของตนให้ทันต่อการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถ

ทํางานกับเครืองจักร อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากบุคลากรไม่เข้าใจ หรือไม่ยอมรับการเปลียนแปลง 

ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และเป้าหมายในระยะยาวของบริษัทได้ 
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การบริหารความเสียง 

บริษัทมแีนวทางในการสรรหา และพฒันาความสามารถของบคุลากรให้สอดคล้องกบัเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ โดย 

 ด้านสรรหา และคดัเลือก 

o สรรหาและคดัเลือกเชิงรุกผ่านเครือข่ายแรงงานทังภาครัฐ และเอกชน 

o คดัเลือกผ่านเครืองมือทีได้รับการยอมรับในระดบัสากล เช่น แบบทดสอบความสามารถและบุคลิกภาพ การทดสอบ

ภาษาอังกฤษโดยพิจารณ าจากคะแนน TOEIC เป็นต้น รวมถึงใช้ศูนย์การประเมิน (Assessment Center)  

วดัคณุสมบติัผู้สมคัรอย่างรอบด้าน 

o จัดแข่งขนัเกมทางธุรกิจ เพือเป็นช่องทางในการค้นหาผู้สมคัรทีมีความสามารถ 

 ด้านการพฒันาทกัษะความสามารถ 

o ส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรแห่งนวตักรรม สร้างให้พนักงานคุ้นชินกบัการปรับปรุง เปลียนแปลง หรือคิดค้นสงิใหม ่

o ส่งเสริมวฒันธรรมการทํางานแบบมีส่วนร่วม ให้กล้าคิด กล้าแสดงออก และยอมรับความคิดเห็นทีแตกต่าง 

o ใช้กรอบการพัฒนาคนบนพืนฐานแนวทางการพัฒนาผู้นํา (Leadership Framework) และกรอบความสามารถ 

(Competency) เพอืทบทวน (Reskill) ยกระดบั (Upskill) และเพมิทกัษะความสามารถใหม ่(New Skill) 

o มอบทนุการศึกษา เพือสร้างโอกาสในการพฒันาความรู้ในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทแก่พนกังาน 

o คดัเลือกพนกังานทีมีความสามารถพิเศษให้เข้าร่วมโครงการ เพอืสร้างโอกาสในการพฒันาตนเองและธุรกิจ 

o ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กบัผู้บริหาร หรือวิทยากรภายนอกทีมีเชยีวชาญเฉพาะด้าน 

(8) การขาดแคลนแรงงานด้านการผลิต 

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เกิดการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก อนัเนืองมาจากแรงงานบางส่วน

เดินทางกลบัประเทศ ประกอบกับประเทศไทยมีการปิดประเทศในบางช่วงเวลาจึงไม่สามารถนําเข้าแรงงานต่างด้าวได้ นอกจากนี

แรงงานไทยก็กังวลการติดเชือในระหว่างการปฏิบติังาน จึงตดัสินใจลางานชัวคราว หรือลาออก ส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่ง

มอบสินค้าให้กบัลกูค้า 

การบริหารความเสียง 

บริษัทผสานการใช้เทคโนโลยีร่วมกบัการใช้แรงงานในการผลิตและส่งมอบสินค้า โดยมีแนวทางการจดัการโดย 

 สร้างความมันใจให้คนงานทีกังวลการติดเชือภายในสถานประกอบการด้วยการสือสารให้เข้าใจถึงแนวทางการ

ดําเนินการของบริษัท ประโยชน์ทคีนงานจะได้รับ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเพือนํามาปรับปรุง 

 พฒันาทกัษะคนงานให้สามารถทํางานหลากหลายมากขนึ 

 เพิมจํานวนชัวโมงการทํางานของคนงานให้สอดคล้องกับยอดขาย กฎหมายแรงงาน ข้อกําหนดของลูกค้า และความ

ต้องการทํางานของคนงาน 

 เจรจากับลกูค้าเกียวกับประเภทสินค้า ปริมาณในการส่งมอบ และวนัทีทีต้องการสินค้าให้ชัดเจน เพือนํามาวางแผนการ

ผลิตและจดัส่ง 

 วางแผนการนําเครืองจกัรเข้ามาใช้ในกระบวนการทํางานมากขึน 

 ติดตามความคืบหน้าและเตรียมการเพือให้สอดคล้องกบันโยบายภาครัฐในการนําเข้าแรงงาน  

2.2.5 ความผันผวนของตลาดการเงิน 

ในช่วงปี 2564 ทีผ่านมา วิกฤติโรคติดเชอื COVID-19 ยงัคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนืองทวัโลก แม้ว่าภาครัฐในประเทศต่างๆ ทําการ

เร่งฉีดวคัซีนต้านเชือไวรัส COVID-19 ให้แก่ประชาชน แต่หลายประเทศยงัคงพบจํานวนผู้ติดเชือ COVID-19 จํานวนมาก ทําให้ภาครัฐใน

หลายประเทศต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ เพือจํากัดการแพร่ระบาด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ชะลอตัวลง รายได้

และกําลังซือของผู้บริโภคทีลดลง จากสภาวะเศรษฐกิจทวัโลกยงัไม่สามารถฟืนตัวกลบัมาเป็นปกติได้ ดังนัน หลายประเทศทวัโลกยังคง
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นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เพือประคับประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา และธนาคารแห่ง

ประเทศไทยยงัคงอตัราดอกเบียนโยบายเท่าเดิม 

ในส่วนของประเทศไทย จากการทียอดผู้ ติดเชือ COVID-19 กลับมาเพิมสูงขึนตังแต่เดือนมีนาคม 2564 ประกอบกับปัจจัย

ทางด้านการเมืองทียงัมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ค่าเงินบาทยงัคงมีความผนัผวน อย่างไรก็ตาม จากการทีธนาคารแห่งประเทศไทยยังคง

นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และมีการออกมาตรการทางการเงินต่างๆ ผ่านธนาคารพาณิชย์ เพือช่วยเหลือผู้ประกอบการทีได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนันจึงช่วยให้ผู้ประกอบการต่างๆ มีต้นทุนทางการกู้ ยืม/ระดมทุนอยู่ใน

ระดบัตํา  

ทังนี เนืองจากบริษัทมีรายรับอยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ เช่น รายรับจากการขายของกิจการในต่างประเทศ รายรับจากการ

ส่งออกสินค้าของกิจการในประเทศไทย ตลอดจนการได้รับเงินปันผลจากการลงทุน เป็นต้น นอกจากด้านรายรับแล้ว บริษัทก็มีรายจ่าย

สกุลเงินต่างประเทศซึงเกิดจากการซือวตัถุดิบเพือนําเข้าสู่กระบวนการผลิต การนําเข้าวสัดุสินเปลือง เครืองจักร และอุปกรณ์บางส่วน 

รวมถึงการมีรายจ่ายเพือการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี เงินกู้ยืมบางส่วนก็อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนันบริษัทจึงมีการ

บริหารจัดการรายรับและรายจ่ายให้เหมาะสม รวมถึงบริหารต้นทุนการกู้ยืมเพือลดผลกระทบดงักล่าวข้างต้น โดยในปี 2564 ซีพีเอฟและ

บริษัทย่อยในประเทศไทยมีมลูค่าการส่งออกสินค้าไปจําหน่ายในต่างประเทศเป็นจํานวน 29,141 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 ของรายได้จาก

การขายรวม และมีมลูค่าการนําเข้าวตัถดุิบจํานวน 24,870 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 ของต้นทนุขายรวม 

สําหรับการบริหารจดัการภาระดอกเบียนนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอตัราส่วนหนสีินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Net Debt 

to Equity Ratio)/8 อยู่ที 1.35 เท่า ซึงในจํานวนหนีสินทงัหมดนนั มีบางส่วนเกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน และการออกตราสาร

ทางการเงิน ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในรูปของดอกเบียจ่าย ซึงมีการคาดการณ์ว่าอตัราแลกเปลียน และดอกเบียจะยงัคงมีความผันผวนตาม

ภาวะเศรษฐกิจโลก บริษัทจึงต้องพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน รูปแบบการจ่ายผลตอบแทน หรือช่วงเวลาทีต้องการระดมทุน เพือให้

เกิดภาระด้านดอกเบียจา่ยในระดบัทีเหมาะสม และสอดคล้องกบันโยบายของบริษัท  

การบริหารความเสียง 

บริษัทได้กําหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสียงในอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ โดยเน้นไม่แสวงหากําไร 

รวมถึงกระจายความเสียงจากการรับหรือจ่ายเงินตราต่างประเทศเป็นแบบหลากหลายสกุลเงินทีสําคญัทวัโลก ตลอดจนมีมาตรการในการ

บริหารรายได้และรายจ่ายทีเป็นเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินต่างๆ ให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) สําหรับการบริหารอตัราดอกเบีย

นัน บริษัทจะกู้ยืมเป็นอตัราดอกเบียแบบคงทีเป็นส่วนใหญ่ ซึงทําให้บริษัททราบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง แต่บริษัทก็มีการกู้ยืมโดยมีอัตรา

ดอกเบียลอยตัวส่วนหนึง ซึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินกู้ ซึงมีอัตราดอกเบียลอยตัวจํานวน 99,500 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 21 ของยอดเงินกู้ รวมทังหมด โดยหากอัตราดอกเบียมีการปรับตัวเพิมขึนทุกๆ ร้อยละ 1 จะส่งผลให้บริษัทมีภาระดอกเบียจ่าย

เพิมขึนเป็นจํานวน 995 ล้านบาท นอกจากนี บริษัทยังได้กําหนดนโยบายด้านอัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทตาม 

งบการเงินรวม และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อีกทังยังระมัดระวงัในการตดัสินใจต่างๆ จึงกําหนดให้สายงานบญัชีและ

การเงินติดตามภาวะอัตราดอกเบีย รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมลูทีน่าเชือถือ ทงันี การตดัสินใจในทางเลือกใดนันจะเป็น

หน้าทขีองคณะกรรมการ หรือผู้ มีอํานาจอนมุตัิ ซงึได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายและระเบียบปฏิบติัทางการเงิน  

ถึงแม้ว่าบริษัทจะกําหนดกรอบการบริหารความผนัผวนทางการเงินแล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริง มาตรการจัดการต่างๆ ก็อาจไม่

สามารถทําให้ความผนัผวนทางการเงินลดลงจนอยู่ในระดบัทีบริษัทยอมรับได้ บริษัทจึงอาจนําอนพุนัธ์ทางการเงินเข้ามาใช้เพิมเติมในการ

จัดการกับความผันผวนของอัตราแลกเปลียน และอัตราดอกเบีย ซึงการใช้เครืองมือทางการเงินเหล่านี ต้องดําเนินการโดยผู้ ได้รับ

มอบหมาย และผ่านความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจอนุมตัิเท่านัน  

 

 
/8 คํานวณตามหลกัเกณฑ์ทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ CPF ครงัที 2/2556 และหุ้นกู้ทีออกหลงัจากนนั โดยหนีสินสทุธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดทีมีภาระ

ดอกเบีย ซึงไม่รวมหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชวัคราว 
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2.2.6 ความเสียงด้านกฎหมาย และการกีดกันทางการค้า 

บริษัทต้องปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัทีประกาศใช้ แต่เนืองจากภาครัฐมกีารปรับปรุงกฎหมายเดิม  

และออกกฎหมายใหม่อย่างรวดเร็วและต่อเนืองในช่วงไม่กีปีทีผ่านมา ประกอบกับการคาดว่าในอนาคตอันใกล้น่าจะออกกฎหมายใหม่

เพิมขนึอีก เช่น กฎหมายทีเกียวข้องกับการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิงแวดล้อม นอกจากนี กฎหมาย และระเบียบของประเทศที

บงัคบัใช้อยู่เป็นจํานวนมากก็มีความล้าสมยั หรือไม่จําเป็น ทําให้บริษัทอาจต้องแบกรับต้นทุน เสียโอกาสในการทําธุรกิจ และอาจถูกเรียก

ค่าปรับ เนอืงจากปฏิบติัไม่สอดคล้อง ซงึเกิดจากการตีความคลาดเคลือน หรือความผิดพลาดในการปฏิบติังาน  

สําหรับประเด็นด้านกีดกันทางการค้าก็ยงัคงพบเห็นได้อย่างต่อเนืองในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียกร้องให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทีถูกกําหนดขึนเป็นการเฉพาะของประเทศผู้นําเข้า การกําหนดเงือนไขด้านการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภยัของ

สินค้าในระดับทีสูง การออกกฎหมายเรียกเก็บภาษีคาร์บอน เป็นต้น นอกจากนี ประเทศปลายทางยังมีแผนจะออกกฏหมายเพิมอีก  

จึงอาจทําให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจดัการตลอดห่วงโซอ่ปุทานเพมิสงูขึน กระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัได้ 

การบริหารความเสียง 

การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล และประเทศปลายทาง ถือเป็นหน้าทีของบริษัททีต้อง

ดําเนินการ โดยบริษัทได้กําหนดบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบแยกตามหน่วยงาน ดงันี 

 หน่วยงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบโดยตรง 

o ติดตามการเปลยีนแปลง หรือออกกฎหมายใหม่ทีเกียวข้องตามขอบเขตหน้าททีีได้รับมอบหมาย 

o วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความเสยีงอนัเกิดจากการปฏิบตัิไมส่อดคล้อง และกําหนดแนวทางการดําเนินการ 

o ปรับปรุงแก้ไขนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ และกระบวนการทํางานให้สอดคล้อง 

 หน่วยงานทีมีหน้าทีกํากบัดแูล หรือตรวจสอบภายใน 

o จัดทําคลังข้อมูลด้านการกํากับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ด้วยการรวบรวมกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ นโยบายและ

กฎระเบียบของบริษัท เอกสารสญัญาทีสําคญั ใบอนญุาต รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ทีบริษัทได้รับการรับรอง 

o จดัทําแบบสํารวจตนเองเกียวกับการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์  

o เป็นทีปรึกษา ให้ข้อแนะนํา และประสานงานกับบริษัททีปรึกษาภายนอก เพือช่วยหน่วยงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบในการ

วางแผนการดําเนินการ และให้ความคิดเห็นในเชิงลกึ 

o ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงานทีมีหน้าทรีับผิดชอบโดยตรง 

2.2.7 ความเสียงด้านภาพลักษณ์และชือเสียงขององค์กร 

สือสงัคมออนไลน์ให้อิสระแก่ผู้ ใช้งานในการเขียนข้อความ ส่งต่อข้อมลู รวมถึงแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี มีระบบประมวลผล

ความสนใจของผู้ใช้งาน เพือแสดงข้อมลูทีเกียวข้อง รวมถึงระบบเตือนให้ผู้ใช้งานเห็นข้อความในอดีตทีเคยเขียนไว้ ทําให้ข้อความดงักล่าว

อาจถูกนํามาส่งใหม่อย่างไม่มีทีสินสุด ดังนัน หากมีข้อมูลทีไม่ถูกต้องของบริษัทปรากฏในสือสังคมออนไลน์ ย่อมแพร่กระจายอยู่

ตลอดเวลา ซงึกระทบต่อภาพลกัษณ์และชือเสียงของบริษัท 

การบริหารความเสียง 

บริษัทเชือมนัในการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีว่าจะทําให้ธุรกิจเติบโตอย่างยงัยืน จึงมุ่งเน้นดําเนินธุรกิจโดย 

 พฒันากระบวนการทํางานให้สอดคล้องกบักฎหมาย และเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกจิในปัจจบุนั 

 สือสารแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนือง และเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียติดต่อสอบถาม  

 ประเมินความต้องการและความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสียด้วยการวิเคราะห์ประเด็นสําคญั และจดัทําแผนบริหารจดัการ 

 จัดให้มีหน่วยงานทีรับผิดชอบในการติดตามข่าวสารบนสือสังคมออนไลน์ การแจ้งเหตุให้ผู้ บริหารทีเกียวข้องทราบ  

การตอบสนองต่อข่าว รวมถึงการจดัทําแผนการสือสารในภาวะวิกฤติ 

 กําหนดตวัชวีดัความเสียงสําคญั (Key Risk Indicators : KRIs) พร้อมทงัแนวทางการจดัการ 
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2.2.8 ความเสียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีถือหุ้นมากกว่าร้อยละ  ของจํานวนหุ้นทีออกจําหน่ายแล้ว 

ณ วันที 14 มีนาคม 2565 บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษัทย่อย ถือหุ้ นซีพีเอฟรวมกันคิดเป็นร้อยละ 46.49 ของ

จํานวนหุ้นทีออกจําหน่ายแล้วทงัหมดของซีพีเอฟ จึงอาจทําให้วาระทีกฎหมายหรือข้อบงัคบักําหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 

ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่ผ่านการลงมติ หากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

จํากดั และบริษัทย่อยงดออกเสียงหรือลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยในวาระดงักล่าว 

การบริหารความเสียง 

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทยึดมันในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์ต่อบริษัท

และผู้ถือหุ้นเป็นสําคญัดงันโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีทีบริษัทประกาศใช้และมีการกําหนดขนัตอนปฏิบตัิ และระดบัอํานาจอนุมติัใน

การดําเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทไว้ โดยหากต้องขอมติจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นในการเข้าทํารายการใดๆ ก็ตาม วาระดงักล่าวต้องผ่านการ

กลนักรองจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ก่อนทีเลขานุการบริษัทโดยได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จะบรรจุเข้าเป็นวาระการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา และให้ความเห็นในรายการนนัๆ สําหรับประกอบการพิจารณาลงมติของทีประชมุผู้ ถือหุ้น  

ทงันี ในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นจะระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพือให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ

ความเห็นของกรรมการต่อรายการดงักล่าว และสามารถใช้เป็นข้อมลูพืนฐานประกอบการตดัสินใจต่อไป และจากแนวทางปฏิบตัิดงักล่าว 

บริษัทจึงเชือมันว่าผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่จะออกเสียงลงคะแนนในทิศทางเดียวกันกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ  

นอกจากนี กรณีบริษัทมีการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันซึงต้องขออนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสียซึงเป็นบุคคลท ี

เกียวโยงกนัตามประกาศทีเกียวข้องของหน่วยงานกํากับดแูล จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม อาจมีปัจจัยความเสียงอืนทีบริษัทไม่ทราบในขณะนี หรือเป็นความเสียงทีพิจารณาว่าไม่มีนัยสําคญั ดงันัน ผู้ลงทุน

ควรพิจารณาปัจจยัเสียงอนืเพิมเติมในการลงทุนหลกัทรัพย์ของบริษัท 
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3. การขับเคลือนทางธุรกิจเพือความยงัยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยังยืน  

หลังจากบรรลเุป้าหมายความยังยืนในปี 2563 ซีพีเอฟ ได้กําหนดกลยุทธ์ความยังยืนใหม่ CPF 2030 Sustainability in Action ที

สอดคล้องกับสถานการณ์โลกซงึกําลงัเปลียนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว โดยในทศวรรษใหม่ ทศวรรษแห่งการลงมือทํา หรือ Decade 

of Action ทีองค์การสหประชาชาติกําหนดนี ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญา 3 ประโยชน์ (ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

ประชาชนและบริษัท) ซีพีเอฟได้พฒันาตราสัญลกัษณ์กลยุทธ์ความยงัยืนซีพีเอฟ 2030 จากแนวคิดความยงัยืน 3 เสาหลกั ได้แก่ “อาหาร

มนัคง สังคมพึงตน และดินนําป่าคงอยู่” โดยสัญลักษณ์ทังสามอยู่ในกรอบรูปหัวใจ แสดงถึงความมุ่งมันตงัใจทีจะขบัเคลือนยังยืนด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสงัคมและคืนความสมดุลให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํา ป่า ซึงเป็น

จดุเริมต้นสําคญัของการผลิตอาหาร โดยยึดหลกัการกํากบัดูแลกิจการทีดีเพือความสขุของผู้บริโภค พนักงาน คู่ค้า และชุมชน ไปพร้อมกับ

การดูแลสิงแวดล้อมอย่างยงัยืน และสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาอย่างยงัยืนขององค์การสหประชาชาติ ได้ครบถ้วนทงั 17 ประการ (UN 

SDGs) และหลกัการสากล 10 ประการตามแนวทางข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) 

 

 

 

 

 

 

 

เพือให้การบริหารจัดการงานความยงัยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บริษัทจึงได้ทบทวนและประเมินประเด็น

ด้านความยงัยืนทีครอบคลมุโอกาสและความเสียงอันมีนัยสําคัญ

ทังในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อมเป็นประจําทุกปี 

โดยยึดหลักสําคัญ 4 ประการของ Global Reporting Initiatives 

(GRI) อันประกอบไปด้วยบริบท ความยังยืน  (Sustainability 

Context) ประเด็นทีมี นัยสํ าคัญ  (M ateriality) ความครบถ้วน

สมบูรณ์  (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholder Inclusiveness) ซึ ง ใ น ปี  2564 บ ริ ษั ท ส า ม า ร ถ

สรุปผลการประเมินประเด็นทีผู้ มีส่วนได้เสียให้ความสําคัญ และ

ประเด็นทีการดําเนินธุรกิจของบริษัทอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

สิงแวดล้อมและสงัคมได้ ดงันี 
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การบูรณาการมมุมองและความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทข้างต้น ช่วยเสริมความเชือมนัในการดําเนินงานตามกลยุทธ์

ค ว า ม ยั ง ยื น  CPF 2030 Sustainability in Action 

ขับเคลือน 9 ความมุ่งมัน ภายใต้ 3 เสาหลัก อาหาร

มันคง สังคมพึงตน และดินนําป่าคงอยู่  ซึงถือเป็น

ขอบเขตการดําเนินงานด้านความยังยืนในระยะยาว

ของบริษัท ทีจะดําเนินการควบคู่ไปกับการทบทวน

และปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการอย่างต่อเนือง 

เพือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัท สอดรับกับ

ความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสีย ตลอดจนรองรับต่อ

ความท้าทายทงัในปัจจบุนัและอนาคต  

 

 

 

ซีพีเอฟ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทียังยืนขององค์กร

สหประชาชาติ (UN SDGs) 17 ข้อ 
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โครงสร้างการกํากับดูแลและขับเคลือนเป้าหมายความยังยืนซีพีเอฟ 2030 

ในการลงมือปฎิบัติขับเคลือนการดําเนินงานด้านความยังยืนอยู่ภายใต้การนําของประธานคณะผู้บริหาร โดยซีพีเอฟได้กําหนด

ผู้บริหารและคณะทํางานหรือผู้บริหารรับผิดชอบในแต่ละความมุ่งมันอย่างชัดเจนเพือให้การขับเคลือนเป็นไปอย่างต่อเนือง ตรงตาม

เป้าหมาย ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัท (https://www.cpfworldwide.com/th/about/board-of-director) 

ซงึมคีณะกรรมการชุดยอ่ยได้แก่ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ (https://www.cpfworldwide.com/th/about/sub-committee/audit-committee) 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืน 

(https://www.cpfworldwide.com/th/about/sub-committee/corporate-governance) 

 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

(https://www.cpfworldwide.com/th/about/sub-committee/remuneration) 

 คณะกรรมการบริหาร  (https://www.cpfworldwide.com/th/about/sub-committee/executive-committee) 

เพือให้การขับเคลือนความยังยืนเป็นไปอย่างต่อเนืองและอยู่ในทิศทางกลยุทธ์ใหม่ บริษัทได้กําหนดแผนเชิงกลยุทธ์เพือ

ขับเคลือนความยังยืน 10 ปี ตังแต่ปี 2564-2573 (หรือปี ค.ศ. 2021-2030) ดังแสดงในรายงานความยังยืน ประจําปี 2564 นอกจากน ี

บริษัทจะทบทวนประเด็นความยงัยืนและแผนเชิงกลยุทธ์เป็นประจําทกุปีเพือให้ทันกบักระแสโลกทีปรับเปลียนอยา่งรวดเร็ว 

อาหารมนัคง  
ในปี 2593 องค์การสหประชาชาติคาดว่าประชากรโลกจะเพิมขึนเป็น 9.7 พันล้านคน/9 ความ

ต้องการอาหารจะเพิมสูงขึนร้อยละ 70 หรือเทียบเท่าการบริโภคเนือสัตว์สูงถึง 470 ล้านตัน /10 

ความมันคงทางอาหารจึงเป็นความท้าทายทีมนุษย์กําลงัเผชิญ ซีพีเอฟในฐานะผู้นําธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรจึงมีภาระกิจหลักในการร่วมสร้างความมนัคงทางอาหารทีมีคุณภาพและปลอดภยั สามารถตรวจสอบ

ย้อนกลบัได้ บริษัทจึงตงัเป้าหมายดําเนินการสร้างความมนัคงทางอาหาร ภายใต้ความมุ่งมนั 3 ด้าน ได้แก่ อาหารทียงัยืน การตลาดอย่าง

รับผิดชอบ และสวสัดิภาพสตัว์ 

 อาหารทียังยืน 

ระบบอาหารทียังยืนเป็นกลไกสําคัญทีช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคทีเพิมสงูขึนได้

อย่างยงัยืน โดยบริษัทนํานวตักรรมมาเป็นเครืองมือหลกัทช่ีวยให้บรรลเุป้าหมายนี เริมตงัแต่การวิจยัและพฒันาพนัธุ์สตัว์ควบคู่สูตร

อาหารสัตว์ตามข่วงวัยทีช่วยลดการขับของเสียทีสร้างมลภาวะสู่สิงแวดล้อม การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเลียงสัตว์ด้วยระบบ 

Smart Farm การนําระบบดิจิทลัและระบบ Automation มาใช้ในกระบวนผลิตเพือให้มนัใจในกระบวนการผลิตทีได้มาตรฐานด้าน

คุณภาพและความปลอดภัยระดบัสากลตามนโยบายคุณภาพซีพีเอฟ และสามารถตรวจสอบย้อนกลบัถึงแหล่งทีมาของอาหารได้

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตามเป้าหมายไม่มีการเรียกคืนสินค้าทีส่งผลต่อสุขภาพของสาธารณชน รวมถึงการเพิมประสิทธิภาพและลด

การสูญในการผลิต การร่วมมือวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย นักโภชนาการ และวิศวกรรมอาหารอย่างต่อเนืองเพือสร้างคุณค่าทาง

โภชนาการทีดีต่อผู้บริโภคในทุกช่วงวัย นอกจากนี บริษัทยังเห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ

ระบบขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้มนัใจว่าผู้บริโภคมีอาหารทีเพียงพอต่อความต้องการในราคาทีเข้าถึงได้ อนันํามาซึงความ

มนัคงทางอาหารอย่างยงัยืน 

 การตลาดอย่างรับผิดชอบ 

ด้วยสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภคทีเปลียนแปลงไป บริษัทได้ประกาศความมุ่งมันภายใต้หลักปฏิบัติในการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์เพือสขุภาพทดีีขึน นโยบายสขุโภชนาการ และนโยบายอืนๆ ทีเกียวข้อง เพือสนบัสนุนให้ผู้บริโภคมีสขุภาพดี ห่างไกลโรค

 
/9 UN News, United Nations 
/10 Global agriculture towards 2050, Agricultural Development Economics Division, FAO, 2009 
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ไมต่ิดต่อเรือรัง (Non-communicable disease) อนัเป็นสาเหตหุลกัของการเสียชีวิตของประชากรโลกในกลุ่มประเทศกําลงัพฒันา /11 

ซึงมีแนวโน้มเพิมสูงขึนในอนาคต บริษัทได้ส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกียวกับโภชนาการและอาหารเพือสุขภาพแก่

ผู้บริโภคผ่านการรร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียส่งเสริมการบริโภคอย่างยังยืน การส่งเสริมทางการตลาดและฉลากผลิตภัณฑ์ทีแสดง

ข้อมลูโภชนาการทีครบถ้วน รวมถึงข้อมลูเฉพาะ และวิธีการจัดการบรรจุภณัฑ์หลงับริโภค เพือประกอบการตดัสินใจซือ อีกทงัยงัมี

ฉลากทางเลือกสขุภาพและผลิตภณัฑ์เพือสขุภาพทีมาจากการเลียงสตัว์ด้วยโปรไบโอติก และผลิตภณัฑ์เนือทดแทนจากพืชเป็นอีก

ทางเลือกของการรักษาสุขภาพ เพราะอาหารของเราเหมือนเป็นยาบํารุงทีช่วยให้คนไทยมีสุขภาพดี นอกจากนี เรายังมีการรับฟัง

เสียงสะท้อนและการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพือเป็นอีกช่องทางในการสือสารกับผู้บริโภคทีแสดงถึงความมุ่งมันในการทํา

การค้าอย่างรับผิดชอบ 

 สวัสดิภาพสัตว์ 

บริษัทมุ่งพัฒนาและยกระดับแนวทางการดําเนินธุรกิจทีเป็นมิตรต่อสัตว์ตามแนวปฏิบัติสากล “หลักอิสระ 5 ประการ (Five 

Freedom)” และบ่มเพาะจิตสํานึกบคุลากรในการส่งเสริมสวสัดิภาพสตัว์ทังในฟาร์มของบริษัท และฟาร์มของเกษตรกรในโครงการ

ส่งเสริมการเลียงสัตว์ โดยได้ประกาศนโยบายด้านสวัสดิภาพสตัว์ วิสัยทัศน์ระดับโลกของซีพีเอฟด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ 

และการจดัตงัคณะกรรมการขบัเคลอืนการดําเนินงานด้านสวสัดิภาพสตัว์ เพือขบัเคลือนนโยบายและเป้าหมายด้านสวสัดิภาพสตัว์

ระยะยาว เริมตงัแต่การคัดสายพันธ์ุสตัว์ทีดี นํามาเลียงในฟาร์มระบบปิดทีทนัสมยัด้วยระบบ Smart Farm ทีช่วยเพิมประสิทธิภาพ

การผลิตและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มตามสุขลักษณะ พร้อมระบบจัดการของเสียทีนํามูลสัตว์มาผลิตเป็นพลังงาน อีกทัง

ยงันําข้อมลูจากระบบมาต่อยอดสู่ฐานข้อมลู Big Data เพอืการพฒันาในอนาคต อนันํามาซึงการผลิตทีมีประสิทธิภาพและคณุภาพ

มากยิงขึน นอกจากนียงัร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทีเกียวข้อง สร้างความตระหนัก

รู้และร่วมพฒันาแนวทางการส่งเสริมสวสัดิภาพสตัว์ทีดี อีกทงัยงัมีการตรวจประเมินด้วยหน่วยงานภายในและภายนอกเพือให้มนัใจ

ได้ถึงมาตรฐานการดําเนินงานทีดีแบบเดียวกันทวัทังองค์กร และช่วยให้ผู้บริโภคมนัใจในความปลอดภยัของเนือสตัว์ทีเป็นวตัถุดิบ

อาหาร และร่วมสร้างความมนัคงทางอาหารอย่างยงัยืนต่อไป 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมของหัวข้ออาหารทียังยืน การตลาดอย่างรับผิดชอบ และสวัสดิภาพสัตว์ ได้ทีรายงานความยังยืน 

ประจําปี 2564 ในบทอาหารมนัคง 

สังคมพึงตน 

การมีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสงัคมและการจัดการประเด็นทางสังคมทังภายในและ

ภายนอกขององค์กรนับเป็นบทบาทสําคัญของซีพีเอฟในฐานะผู้นําด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

ครบวงจร เริมตังแต่การผดุงไว้ซึงสิทธิขันพืนฐานของบุคคลทีได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของ

บริษัท อันได้แก่ พนักงาน บุคลากรในห่วงโซ่อุปทาน และผู้บริโภค การยกระดับวัฒนธรรมการทํางาน การพัฒนาการบริหารงานด้าน

บุคลากร และการสนับสนุนเครืองมือทีช่วยสร้างความผูกพันของพนักงาน เพือการสรรหา จัดการ พัฒนา และดึงดูดบุคลากรทีดีและมี

ทกัษะทีเหมาะสมในองค์กร การมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการดําเนินงานทีช่วยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย การศึกษาของชุมชน และการ

เสริมสร้างความมนัคงด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการพฒันาเศรษฐกจิในท้องถิน  

 บุคลากร  

ด้วยวิสยัทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล “สร้างคน เสริมธุรกิจ” ควบคู่กับการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานอัน

เป็นพืนฐานสําคัญในการดูแลบุคลากร บริษัทได้ส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงานทุกระดับให้พร้อมรับการเปลียนแปลงใน

การดําเนินธุรกิจตามบริบทโลกในปัจจุบัน เช่น การก้าวสู่การทํางานในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Transformation) และ

การสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน เป็นต้น เพือพัฒนาความสามารถ ทักษะทีเชียวชาญ (Reskill – Upskill) อันนําไปสู่

ความรู้สึกมีคุณค่าของพนักงานทุกคน ทุกระดับ และดูแลพนักงานตลอดระยะเวลาทีทํางานร่วมกับบริษัทจนกระทังพนักงาน

 
/11 กลุ่มโรค NCDs, สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ: https://www.thaihealth.or.th 
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เกษียณอายุ อีกทัง บริษัทยังให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงานอย่างสมําเสมอ เพือความ

ปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีทํางานของพนกังานและคนงานทุกคน และได้กลบับ้านอย่างปลอดภยัในทกุๆ วนั 

การบริหารทรัพยากรบุคคล  

“การบริหารทรัพยากรบุคคล” เริมตงัแต่การดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาทํางานกับองค์กร (Talent Attraction) รักษาคนดีคนเก่งให้อยู่

ร่วมกับองค์กรอย่างยาวนาน (Retention) และสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพือช่วยให้พนักงานการสร้างผลลัพธ์ทีดีและบรรลุ

เป้าหมายขององค์กร ซึงบริษัทมีการพัฒนาขีดความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนือง ให้มีความชํานาญในวิชาชีพ 

สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Talent Development) และเตรียมพนักงานให้พร้อมรับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงตาม

โลกยุคดิจิทัลทีมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเปลียนแปลงของโลก (Digital Transformation) พร้อมทงัส่งเสริมให้พนักงานทุก

ระดับมีโอกาสก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพ เพือเป็นการเสริมสร้างพนักงานให้มีคุณค่าแก่องค์กรในระยะยาว (Career Path 

Management) นอกจากนีบริษัทกําหนดกรอบการบริหารผลการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ (Performance Management System) 

และการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Compensation and Benefits Management) ทีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ความต้องการของพนักงาน เพือเป็นการจูงใจและส่งเสริมขวญักําลงัใจ ท้ายทีสดุหล่อหลอมให้เกิดวฒันธรรมอนัดีงามตามค่านิยม

ของบริษัท (CPF Way) เพอืก่อให้เกิดความผกูพนัในองค์กรระยะยาวอย่างยงัยืน 

การออกแบบโครงสร้างองค์กร  

เพือตอบโจทย์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทีบริษัทตังไว้นัน แนวคิดการออกแบบโครงสร้างองค์กรทีเรียกว่า 

“Modular Organization Structure” ทําให้เกิดความคล่องตัวในการทํางานระหว่างหน่วยงาน และมีความยืดหยุ่นพร้อมรับความ

เปลียนแปลงในการทํางานทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ทีรวดเร็วและตอบโจทย์องค์กรได้ทันในโลกยุค Digital Transformation 

โดยแนวคิดนีจะช่วยสนบัสนุนให้พนกังานของซีพีเอฟทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การวางแผนอัตรากําลังเชิงกลยุทธ์  

บริษัทวิเคราะห์อัตรากําลังเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ เพือให้มันใจว่าองค์กรมีแผนการสรรหา

กําลงัคนทีเหมาะสม และเชือมโยงกับกลยทุธ์ธุรกิจทีมีความสําคญัทงัระยะสนัและระยะยาว โดยนําหลกัการ “6 Rights” อ้างอิงจาก

หลกัการของบริษัท Korn Forry ซึงเป็นบริษัททปีรึกษาชนันํา มาประยุกตใ์ช้เพอืตอบโจทย์การวางแผนอตัรากําลงัคนในทกุมิติ ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Right Size: บริษัทตงัเป้าวางแผนอตัรากําลงัทเีหมาะสมในการดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. Right Shape: บริษัทวางโครงสร้างบุคลากรทีเหมาะสม มีการกําหนดระดบัตําแหน่งงานทีสอดคล้องกับลักษณะของหน่วยงาน

และองค์กร 

3. Right Skill: บริษัทวิเคราะห์ว่างานหรือทกัษะใดจะเป็นทกัษะแห่งอนาคต (Future Skill) รวมทงัพิจารณาว่าทกัษะหรืองานใดจะ

ถกูทดแทนด้วยเทคโนโลยีและระบบอตัโนมติั เพอืเตรียมความพร้อมในการทีจะนําองค์กรไปสู่เป้าหมายในอนาคตทีวางแผนไว้ 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 
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4. Right Source: บริษัทนําเทคโนโลยีทีทันสมัยเข้ามาใช้เพือลดต้นทุนแรงงาน เพิมประสิทธิภาพ และสร้างความปลอดภัยใน

การดําเนินธุรกิจ 

5. Right Site: บริษัทกําหนดจํานวนบุคลากรทีเพียงพอ เหมาะสม และมีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ ในแต่ละ

สถานทีทํางาน (Location) ทีเหมาะสม 

6. Right Spend: บริษัทกําหนดต้นทุนบคุลากรทีสอดคล้องกบัการสร้างผลิตภาพของธุรกิจ 

บริษัทมีความมุ่งมนัในการบริหารอตัรากําลงั (Workforce Demand and Supply) ให้สมดุลกัน โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ ทีเกียวข้อง

โดยมี 2 ปัจจยั ดงัน ี

1. Demand planning: บริษัทคาดการณ์ความต้องการอัตรากําลังคนตามแผนธุรกิจ ทงัในเชิงจํานวนพนักงาน (เชิงปริมาณ) และ

คุณลกัษณะพนกังานทีต้องการ (เชิงคุณภาพ) ของแต่ละหน่วยงาน รวมทงักําหนดอตัราผลิตภาพ (Productivity) ทีองค์กรมุ่งหวัง 

โดยบริษัทจะมีการเปรียบเทียบผลิตภาพกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Benchmarking) เช่น รายได้ต่อพนักงาน ต้นทุน

พนกังานต่อรายได้ เป็นต้น 

2. Supply planning: บริษัทคาดการณ์จํานวนอัตรากําลังคนทีมีอยู่ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) เช่น 

อตัราการลาออก (Turnover) การเกษียณอาย ุ(Retirement) เป็นต้น 

ทังนี บริษัทมีการประเมินอัตรากําลังของบุคลากรอย่างต่อเนือง เพือให้คาดการณ์ได้ว่าในอนาคตธุรกิจจะเติบโตอย่างไร รวมทัง

วางแผนอัตรากําลังเชิงกลยุทธ์อย่างเหมาะสม และวางแผนกับหน่วยงานทีเกียวข้อง อาทิ หน่วยงานสรรหาบุคลากร หน่วยงาน

พฒันาบคุลากร เพอืดําเนินการสรรหาจดัเตรียมกําลงัคนให้สอดคล้องกบัทิศทางธุรกิจต่อไป 

สําหรับวิเคราะห์อตัรากําลงัเชิงกลยทุธ์ บริษัทมีหลกัการในการวางแผนอตัรากําลงัทีเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยงาน ซึงเน้นที

ผลลพัธ์เป็นหลกั และมกีารรวบรวมข้อมลูปริมาณงานทีสอดคล้องกบัทิศทางธุรกิจอยู่ในระบบเดียวกัน นอกจากนี บริษัทยงัมีการนํา

ระบเทคโนโลยี มาใช้ในการวางแผนอตัรากําลัง ซึงมีความเชือมโยงกันตงัแต่ต้นนําตลอดจนปลายนํา และจําลองสถานการณ์ตาม

สมมติฐานทางธุรกิจได้ทนัที 

การสรรหาคนเก่งคนดี 

บริษัทดําเนินงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment) โดยสรรหาผู้ ทีมีศักยภาพสูงจากทาง

เครือข่ายทางการศึกษาทังภาครัฐ และเอกชน สือสังคมออนไลน์ (Social Network) รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ผ่านโครงการ

ความร่วมมือกับทางสถาบันอุดมศึกษาชันนําทังในและต่างประเทศ เพือร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ทีตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างความเข้าใจและฟูมฟักทกัษะทีสําคญัต่อธุรกิจและ

เป็นทกัษะแห่งอนาคต และร่วมสร้างบัณฑิตทีสามารถเป็นกําลังสําคัญรวมผลักดันประเทศได้ในอนาคต ผ่านความร่วมมือในการ

พฒันาหลกัสตูร การพัฒนางานวิจัย และการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ทีนําไปสู่การลงมือทําจริง ทําให้เกิดการสร้างคน สร้างอนาคต 

สร้างเครือข่าย  

 

 

 

 

 

 

 

การสรรหาและคัดเลอืกบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment) 
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- สร้างคน ผ่านการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน สร้างโอกาสการเรียนรู้เชิงทดลองปฏิบัติการ (Experiential Learning) พร้อมทงัการ 

ลงมือทําจริงให้แก่นักเรียนนักศึกษา เช่น การพฒันาหลักสตูร Young Agribusiness Entrepreneur ร่วมกับมหาวิทยาลยัสงขลา 

นครินทร์ การพฒันาหลกัสตูรวิทยาศาสตร์อาหารระดบัปริญญาโท ร่วมกบัมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

- สร้างอนาคต ผ่านการส่งเสริมงานวิจยัร่วมกนั เปิดประตใูห้นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ ได้ต่อยอดองค์ความรู้ผ่านการวิจยัร่วม และ

การนําความผลงานด้านวิชาการเข้าสู่การใช้งานจริงในโลกธุรกิจ เช่น การวิจยัด้านแมลงทหารเสือ ร่วมกบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การศึกษาต้นแบบการใช้รังสีคดัไข่มีเชอื ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

- สร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทีนําไปสู่นําไปสู่ความร่วมมือทีกว้างขวางยิงขึน เช่น จัดการแข่งขัน Virtual 

Hackathon ร่วมกับ 42 Bangkok ภายใต้การดูแลของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึงเป็นกิจกรรม

ริเริมไปสู่การจับมือกันแก้ปัญหาการขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ในประเทศไทย และโครงการนักพัฒนา Software รุ่นเยาว์ (CPF 

Young Software Developer Program) ทีได้นําร่องด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพือสร้างนักพัฒนาซอฟแวร์รุ่นเยาว์ โดยให้นักศึกษาได้ลงมือพฒันาซอฟแวร์จากโจทย์

ธุรกิจจริงของซีพีเอฟ ทําให้เกิดการเรียนรู้ และคิดค้นแนวทางแก้ปัญหาทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

 

การลงนามความร่วมมอืกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

การลงนามความร่วมมือกบั กระทรวงศกึษาธิการ โดยสํานกังาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

 

 
การเปิดโครงการ KU x CPF Young Software Developer Program (CPF YSDP)  

นอกจากนนั ยงัมีการสนับสนุนโครงการฝึกงาน สหกิจศึกษา และทวิภาคี ทีบริษัทได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนือง โดยในปีนีได้มีการ

รับนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 231 คน จาก 33 สถาบนั 

การคัดเลือกกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง  

บริษัทได้คัดเลือกผู้ มีศักยภาพสูงเข้าสู่โครงการพัฒนาผู้นําอย่างต่อเนือง และได้เปิดรับสมัครผู้สมัครทีมีประสบการณ์ รวมถึง

ผู้บริหารระดบัสงูจากทงัในและต่างประเทศเพือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ โดยบริษัทมุ่งเน้นให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือก

พนักงานเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และได้มาตรฐาน จึงได้นําเครืองมือในการสรรหาทีได้รับการยอมรับในระดับโลก เช่น 

แบบทดสอบความสามารถ และบุคลิกภาพ รวมถึงการใช้ศูนย์การประเมิน (Assessment Center) เพือวดัคุณสมบตัิของผู้สมคัรให้

ครบทุกด้าน และคณะกรรมการสรุปผลการประเมินร่วมกัน ซึงนอกจากใช้คัดเลือกพนักงานแล้ว ยังใช้เพือการพัฒนาความรู้

ความสามารถ และให้โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนกังานอีกด้วย  
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โครงการเพือนแนะนําเพือน  

บริษัทได้ริเริมโครงการ “เพือนแนะนําเพือน” ให้พนักงานปัจจุบนัช่วยแนะนําเพือนๆ เข้าร่วมงานกบัองค์กร ซงึการให้คนเก่งแนะนําคน

เก่งนัน ถือเป็นช่องทางในการสรรหาทีมีประสิทธิภาพมากทสีดุ จากโครงการดงักล่าว ทําให้พนักงานใหม่ทีผ่านการแนะนํา สามารถ

ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ความผูกพันกับองค์กร ความพึงพอใจในการทํางานเพิมขึน และอตัราการ

ลาออกลดลง อีกทังยังช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างความร่วมมือร่วมใจเฟ้นหา คนดี คนเก่ง ทีตรงกับความต้องการของ

องค์กรมากทีสดุ โดยช่องทางดงักล่าวมีอตัราความสําเร็จประมาณ 3 : 1 

การสรรหาภายใน “Chance for Change Program” 

บริษัทเห็นความสําคัญของการสร้างแรงจูงใจ ความก้าวหน้าในสายงาน จึงมีโครงการทีเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้สมัครใน

ตําแหน่งต่างๆ ผ่าน “Chance for Change Program” โดยเล็งเห็นว่าพนักงานปัจจุบันนัน จะมีความคุ้ นเคยกับวัฒนธรรมและ

ค่านิยมขององค์กรเป็นอย่างดี โครงการนีจึงเป็นการให้โอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร ก่อเกิดการเพิมพูนทักษะ ความรู้

และประสบการณ์ในงานแขนงใหม่ เป็นการบริหารจัดการบุคลากรทีมีประสิทธิภาพ และสร้างวัฒนธรรมทีดี ให้พนักงานมีขวัญ 

กําลงัใจ ก่อเกิดเป็นความรักองค์กรยิงขึน และเป็นการช่วยส่งเสริม “คนเก่ง คนดี” ภายในองค์กรอีกด้วย 

ด้านการสร้างแบรนด์นายจ้าง 

บริษัทได้พฒันาช่องทางการรับรู้สําหรับบุคคลภายนอกผ่านช่องทางออนไลน์ไว้ใน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ Linkedin, Line Official 

และ Facebook Career Page เพือประชาสัมพันธ์ตําแหน่งงาน และกิจกรรมของบริษัท เช่น ประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

การแบ่งปันองค์ความรู้มมุมองและแง่คิดของพนกังาน ซงึช่วยดึงดดูกลุ่มผู้ มีศกัยภาพสงูให้สนใจในองค์กรได้มากขึน  

การพัฒนาคนดี คนเก่ง ผ่านโครงการผู้นํา  

บริษัทให้ความสําคัญในการสร้างคนดีและคนเก่ง เพือสร้างบุคลากรและผู้ นํารุ่นใหม่แห่งอนาคต ทังด้านความรู้ ทักษะ และ

คุณลกัษณะทีสอดคล้องกับค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร เพือนําไปสู่การปฏิบัติจริง รวมถึงพัฒนาศักยภาพและเตรียมความ

พร้อมพนักงานให้เป็นกําลงัสําคัญในการขบัเคลือนยุทธศาสตร์ปัจจุบนัและอนาคต และรวบรวม พฒันา นําเสนอองค์ความรู้ ทีได้รับ

จากการลงมือปฏิบัติจริงซึงบริษัทเชือมนัว่าการทีผู้นํารุ่นใหม่ได้รู้ลึกรู้จริง ผ่านการลงมือทําจริงนัน จะช่วยสร้างให้พนักงานได้เกิด

ประสบการณ์เปรียบเสมือนเจ้าของธุรกิจจากการได้ลองคิด ลองทํา ลองแก้ไขปัญหาทเีกิดขึน และตดัสินใจจริงด้วยโครงการธุรกิจที

ท้าทายต่างๆ ผ่านโครงการพฒันาผู้นํา (โครงการเถ้าแก่) บริษัทจึงใช้กลยุทธ์เสริมการพัฒนาผู้นํารุ่นใหม่กลุ่มนีให้สามารถเข้าเรียนรู้ 

ได้ทุกที ทุกเวลาด้วยองค์ความรู้ต่างๆ ตามทีพนักงานต้องการ หรือทีเรียกว่า On-Demand Learning ในระบบออนไลน์ เช่น คู่มือ

เถ้าแก่ตลาดสด และข้อมลูด้านสินค้า ตลอดจน เสริมทกัษะหน้างานทีจําเป็นด้วยหลกัสูตรต่างๆ เช่น หลกัสตูรการขายเชิงทีปรึกษา 

หลักสูตรการเจรจาต่อรอง การตังเป้าหมายกลยุทธ์สู่ความสําเร็จ และการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นต้น ซึงในปัจจุบัน มี

พนกังานเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,000 คน  

ทงันี บริษัทยงัเร่งสร้างบุคลากรทีมีทกัษะแห่งอนาคตเพือต่อยอดธุรกิจและเร่งพฒันาบุคลากรในสาขาวิชาสําคญัทีเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศทียงัขาดแคลนในตลาดแรงงานผ่านโครงการให้ทุนการศึกษากับพนักงานและบุตรพนักงานทังในประเทศและต่างประเทศ 

รวมทงัหมดเป็นจํานวน 80 ทุน ซึงปัจจุบัน มีผู้ ทีได้รับทุนการศึกษาและยังศึกษาอยู่เป็นจํานวน 12 ทุน แยกเป็น ระดบัปริญญาโท 

ต่างประเทศจํานวน 3 ทนุ ระดบัปริญญาโท ในประเทศจํานวน 8 ทนุ และระดบัปริญญาตรี ในประเทศ จํานวน 1 ทนุ  

การวางแผนผู้สืบทอดตาํแหน่ง 

บริษัทให้ความสําคญัสําหรับการวางแผนผู้สืบทอดตําแหน่งในตําแหน่งงานทีสําคญัรวม 272 ตําแหน่ง โดยการคดัเลือกพนักงานทีมี

ศักยภาพในการเป็นผู้บริหารในอนาคต มีผลงานดีเด่น มีความพร้อมทังในด้านประสบการณ์ ความรู้ สมรรถนะ และความเป็นผู้นํา 

โดยผ่านกระบวนการกรันกรองโดยใช้เครืองมือ 9- Grid ทีพิจารณาด้านผลงานและด้านศกัยภาพควบคู่กัน เพือช่วยคดักรองรายชือ 

ผู้ผ่านคุณสมบัติเบืองต้น (Short List) โดยผู้ ผ่านคุณสมบัติเบืองต้นจะได้ทําแบบประเมินความสามารถ ซึงเป็นเครืองมือทีเป็น

มาตรฐานถูกพัฒนาจากบริษัทชันนําผู้ ให้บริการด้านแบบทดสอบ ทําให้สามารถวดัผลได้เทียงธรรม หลังจากทีทําการประเมินแล้ว 

รายชือผู้ สืบทอดตําแหน่งจะต้องได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลทีได้รับการแต่งตงั ซงึจะมีการทบทวน

รายชอืผู้สืบทอดตําแหน่งทกุปี 
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ผู้สืบทอดตําแหน่งจะมีแผนพัฒนาทีถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล (Customized Individual Development Plan - 

IDP) ผู้สืบทอดตําแหน่งจะได้รับการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆตามความเหมาะสม รวมถึงการได้รับมอบหมาย

โครงการพิเศษ การไป Secondment ระยะสนั, การหมนุเวียนงาน เป็นต้น ทังนีการวางแผนผู้สืบทอดตําแหน่งมีวตัถุประสงค์เพือลด

ความเสียงขององค์กรอนัเนอืงมาจากการขาดแคลนบุคลากรทีมีความพร้อมเพือดํารงตําแหน่งในตําแหน่งงานสําคญัขององค์กรหาก

ไมส่ามารถหาคนทดแทนได้จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ 

การพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างไม่มีทีสนิสุด 

บริษัทมีความมุ่งมนัในการพฒันาพนักงานให้ครบทุกด้าน ตังแต่ด้านความรู้ พืนฐานจนถึงทักษะอนาคตและทกัษะทีจําเป็นในด้าน

ต่างๆ เพือให้มันใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัท มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทังในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างรวดเร็วและมี

คณุภาพ โดยบริษัทจดัทําโปรแกรมการเรียนรู้และพฒันาพนกังาน แบ่งเป็น 4 ด้านดงันี  

1. โปรแกรมการพัฒนาความรู้พืนฐาน (Fundamental Program) เป็นกลุ่มหลักสูตรทีสร้างให้พนักงานทุกคนรู้จักหน้าทีความ

รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติตนตามหลัก

กฎหมาย ค่านิยม กฎระเบียบข้อบังคับ การ

กํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และ

การลงโทษ ทางวินัยได้ อย่างถูก ต้องและ

เหมาะสม ได้แก่ หลักสูตรธรรมาภิบาลขัน

พืนฐาน หลักสตูร พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล และหลักสูตรค่านิยมองค์กร “CPF 

Way” ซึงในปี 2564 มีพนักงานกว่า 21,000 

คนได้รับการอบรมหลกัสตูรความรู้พืนฐานครบทงัหมด 

2. โปรแกรมการพฒันาทกัษะอนาคต (Future Skills Development Program) เป็นกลุ่มหลกัสตูรทีพฒันาบุคลากรให้มีความรู้และ

ทกัษะอนาคต เพอืสร้างทกัษะทีจําเป็นในการทํางาน เพือรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต โดยแบ่งโปรแกรมทกัษะอนาคต

เป็น 2 กลุ่ม ดงันี  

2.1 โปรแกรมการพฒันาทกัษะด้านดิจิทลั (Digital Literacy Skills)ทีมุ่งเน้นการพฒันาระดบั Digital Literacy ของพนักงานทัง

ในส่วนของ Hard skill เช่น Data Analytics, Robotics และ Soft skill เช่น Design thinking, Agile โดยมีหลักสูตรพัฒนา 

4 ระดับตังแต่ระดับ Basic จนถึง Advanced เพือวางรากฐานและเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลให้กับ

พนักงานในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยในปี 2564 บริษัทได้ปูพืนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ทีใช้ในบริษัท ได้แก่ IoT, 

Big Data, Cloud, A.I., Robotics, Blockchain และ Mobile Technologies และสามารถประยุกต์ใช้ในการทํางานและใน

ธุรกิจของบริษัทให้กับพนักงานทุกคนด้วยหลักสูตร Digital Literacy 1-0-0 เพือเตรียมความพร้อมของกําลังคนให้ตอบ

โจทย์กลยุทธ์ทางธุรกิจรวมถึงเป้าหมายของบริษัททังในปัจจุบันและอนาคตทีขับเคลือนด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล โดยมี

พนักงานจบหลักสูตรนีเป็นจํานวน 22,000 คน นอกจากนี บริษัทได้จัดโปรแกรมการพัฒนาด้านดิจิทัลให้กับพนักงาน

เฉพาะกลุ่ม ได้แก่ 

2.1.1 หลักสูตรประกาศนียบตัรพืนฐานด้านดิจิทลั (Digital Foundation) ซึงครอบคลุมกลุ่มทักษะทีจําเป็นต่อการทํางาน

ให้กับพนักงานกลุ่มเป้าหมายจํานวน 600 คนทีมีลักษณะงานทีต้องใช้ความรู้และทักษะดิจิทัลในการขับเคลือน

องค์กร หรือทําโครงการด้าน Digital Transformation ของบริษัท  

2.1.2 โครงการปันนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Boot Camp) เป็นหลักสูตรทีสร้างนักวิเคราะห์ข้อมูล ซงึเป็นกลุ่ม

พนักงานทีจําเป็นต่อการขบัเคลือนธุรกิจให้เติบโตในยุคดิจิทลั โดยบริษัทได้ร่วมมือกับองค์กรชันนําด้านการวิเคราะห์

ข้อมลู ออกแบบเส้นทางการพฒันาทกัษะด้านการวิเคราะห์ข้อมลูให้กับพนักงานทีเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 3 

เดือนในรูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน ทงัการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self-learning) การเรียนรู้ผ่านสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 
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(Hands-on Workshop) และการเรียนรู้สู่การฝึกปฎิบัติจริง (Hands-on Experience) ด้วยโจทย์จริงทางธุรกิจ โดย

ในปี 2564 มีพนักงานทีผ่านโครงการนีและทําหน้าทีเป็น Data Champion ประจําหน่วยธุรกิจของตนเองจํานวน 47 

คนเกิดแผนธุรกิจซงึมมีลูค่ากว่า 300 ล้านบาทต่อปี และบริษัทวางแผนทจีะขยายผลเป็น 150 คนในปีถดัไป  

2.2 กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาทักษะอนาคตทีจําเป็น (Essential Future Skills) ทีมุ่งเน้นการสร้างทักษะใหม่ทีจําเป็นในการ

ทํางานและยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึน โดยบริษัทมุ่งสร้างบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์แบบสากล (Global Mindset) และมี

ความสามารถในการผนึกกําลัง (Synergy) เพือรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต ในปี 2564 บริษัทได้จัดทําชุด

โปรแกรมการพัฒนาทักษะอนาคต เช่น Critical Thinking, Resilience, Agile Project Management, Creativity and 

Innovation, Communication in new era และ Customer Centric ในรูปแบบการเรียนรู้ทีผสมผสานเพือตอบโจทย์การ

เรียนรู้ในยุคปัจจุบัน เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน E-Learning, การเรียนสดผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Training), การ

แลกเปลยีนเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group coaching) และการทําจริงทีหน้างาน (On-the-Job Training) เป็นต้น 

3. โปรแกรมการพัฒนาผู้ นํา (Leadership Development Program) บริษัทมีเป้าหมายทีจะพัฒนาทักษะความเป็นผู้ นําให้กับ

หวัหน้างาน หรือ ผู้ จัดการทกุระดบั จึงได้จดัทําชดุโปรแกรมการพฒันาผู้ นําในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดงันี  

3.1 กลุ่มผู้ จัดการ หรือ หัวหน้างาน (People Manager) มีโปรแกรมการพัฒนาผู้ นําทีเน้นบทบาทการเป็นผู้ นําในยุคใหม่ทีมี

ความท้าทายมากขึน โดยติดอาวุธทักษะพืนฐานในการบริหารคนในทุกช่วงเวลาของวงจรชีวิตพนักงาน (Employee Life 

Cycle) ให้กบัหวัหน้างาน ประกอบด้วย 4 เรือง ดงันี  

3.1.1 Selecting Talent การคดัเลือกคนทีใช่เข้ามาร่วมงานกบัทีม 

3.1.2 Managing Performance การตงัเป้าหมาย ทบทวน และประเมินผลงาน 

3.1.3 Developing People การพฒันาพนักงานให้เก่งขนึและมคีวามก้าวหน้าในสายอาชีพ  

3.1.4 Engaging People การชนืชมและให้ Feedback ในการทํางาน 

3.2 กลุ่มผู้ บริหาร (Management and Executive) บริษัทเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารให้เป็นผู้ นําทีสร้างผู้นําในอนาคต 

โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารมีความคิดและทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พร้อมทังเป็นผู้นําการเปลียนแปลง โดยมีหลักสูตร

พฒันาผู้บริหารทงัหมด 3 โปรแกรม ซงึมีความแตกต่างไปตามบทบาททีท้าทายของผู้บริหารในแต่ระดบั ดงันี 

- Executive Acceleration Program: สํ าหรับผู้ นํ าระดับสูง (Executive Level) ทีมีบทบาทสําคัญ ในการกําหนด

วิสัยทัศน์และทิศทางธุรกิจทีจะเติบโตไปในอนาคต หรือ เป็นผู้ เปลียนอนาคตขององค์กร โปรแกรมนีมุ่งเน้นการสร้าง

ผู้นําต้นแบบทีมีวิสยัทศัน์ มุ่งสู่อนาคต และส่งเสริมให้ผู้นําสร้างผู้ นํารุ่นใหม่และนําพาทีมให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร 

- Management Acceleration Program: สําหรับผู้ นําระดบับริหารจัดการ (Management Level) ทีทําหน้าทีขับเคลือน

องค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าให้ทนัต่อความต้องการของธุรกิจ ตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจและความท้าทายต่างๆ ผู้นํากลุ่มนี

จึงต้องสามารถสร้างการเปลียนแปลงให้เกิดขึนในทีม และผลักดันทีมให้ก้าวข้ามความท้าทาย พร้อมปรับตัวอย่าง

รวดเร็ว 

- Team Acceleration Program: สําหรับผู้ นําระดับบริหารทีมงาน (Frontline Management Level) ทีทําหน้าทีช่วยให้

ทีมงานสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงความท้าทายทีสําคัญของผู้นํากลุ่มนี คือ การเปลียนแปลงบทบาท

จากผู้ทีเคยส่งมอบงานด้วยตนเอง มาสู่การสร้างผลลพัธ์ผ่านผู้อืนหรือผ่านทีมงานของตน ดงันัน หลกัสตูรนีจึงมุ่งเน้น

พฒันาผู้ นํากลุ่มนีให้เป็นเพือนคู่คิด ชวนคิดชวนคยุชวนทําร่วมงานกับทีม เพือดึงศกัยภาพของทีมงานให้ส่งมอบงานได้

อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ  

4. โปรแกรมการพัฒนาทักษะเฉพาะงาน (Technical Skill Development Program) บริษัทส่งเสริมการพัฒนาทักษะเฉพาะงาน 

(Technical skills) และการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ในแต่ละหน่วยธุรกิจให้มีระบบและเป็น

มาตรฐานเดียวกัน จึงสนับสนุนการจัดตังศูนย์การพฒันาพนักงานตามกลุ่มวิชาชีพของหน่วยงาน (Technical Academy) และ 

สร้างสังคมแห่งการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบ Learning Community เพือให้ระดับขีดความสามารถของพนักงาน
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สามารถตอบโจทย์ธุรกิจทังในปัจจุบันและอนาคตได้ โดยพนักงานในหน่วยงานจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที

สอดคล้องกับงานทีรับผิดชอบอย่างแท้จริง และเป็นการ “ยกระดบั” ความสามารถของพนกังานให้พร้อมต่อการเติบโตของธุรกิจ

ทีมีการเปลียนแปลงไป โดยในปี 2564 บริษัทได้ดําเนินการจัดตงัศูนย์การพฒันาพนักงานตามกลุ่มวิชาชีพ จํานวน 9 หน่วยงาน 

และจะขยายผลการจดัตงัให้กบัหน่วยธุรกิจหลกัทีเหลือจํานวน 27 หน่วยธุรกิจให้ครบภายในปี 2566 

นอกจากนี บริษัทตระหนักถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของพนักงานทีเปลียนไปด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2564 จึงได้ผลักดัน

และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของพนักงานผ่านระบบการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ชือว่า "อิมรู้" ซึงพนักงานสามารถใช้งาน ได้

ทุกที ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ โดยพนักงานสามารถเลือกเรียนรู้ในเรืองทีสนใจ เมือต้องการใช้ใน

การปฏิบตัิงาน หรือในเวลาทีต้องการ (On-Demand Learning) ไม่ว่าจะเป็นหลกัสตูรด้านดิจิทลั ความเป็นผู้นํา การบริหารจัดการ 

ความรู้ธุรกิจ และการพัฒนาตนเองในด้านอืนๆ มากกว่า 900 หลักสูตร จากข้อมูลสถิติการพัฒนาบุคลากรในปี 2564 พบว่า

พนักงานกว่าร้อยละ 40 เข้าใช้ อิมรู้  อย่างสมําเสมอเพือพัฒนาทักษะทีสนใจ ซึงถือได้ว่าเป็นรากฐานของการสร้างวัฒนธรรมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทีบริษัทได้ตงัเป้าหมายของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพือความสําเร็จทียงัยืน 

 การสร้างวฒันธรรมองค์กรทีเข้มแข็ง  

บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมนัในเรืองของคุณภาพบนพืนฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงต้องคํานึงประโยชน์ให้กับ

ส่วนรวมตามปรัชญา 3 ประโยชน์ ซงึประกอบไปด้วย (1) สามประโยชน์สู่ความยงัยืน (ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท) (2) ทํา

เร็วและมีคุณภาพ (3) ทําเรืองยากให้เป็นเรืองง่าย (4) ยอมรับการเปลียนแปลง (5) สร้างสรรค์สิงใหม่ (6) มีคุณธรรม ความซือสตัย์ 

และรู้จกัตอบแทนบญุคณุ โดยซีพีเอฟสร้างวฒันธรรมองค์กร ด้วยหลกั 3 P ได้แก่  

1. Process: มีขนัตอนการสอืสารทีเป็นระบบ สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และวิสยัทศัน์องค์กรไปสู่พนกังานทุกระดบั  

2. People: ประกอบด้วยกลุ่ม CP Ambassador และคณะทํางานของซพีีเอฟเพือขบัเคลือนกิจกรรมต่างๆ รวมทงัเสนอแนะความ

คิดเห็นในกิจกรรมเกียวกบัการสร้างวฒันธรรมองค์กร  

3. Platform: แพลตฟอร์มเพือการสือสารทงั 2 ทาง และระบบการเรียนรู้ ทีจะช่วยเรืองการสือสาร สร้างอค์ความรู้ รับฟังความคิดเห็น

จากพนกังานในรูปแบบแพลตฟอร์มทีมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2564 ได้ยกระดบัการปลกูฝังค่านิยม CPF Way ให้เกิดการรับรู้ รับทราบ และนําไปปฏิบตัิใช้ได้จริงโดยบริษัทได้นํา CP LOVE 

Platform มาใช้โดยมุ่งเน้นการเพิมประสิทธิภาพสือสาร ยกย่องชมเชย รับฟังความเห็นพนักงาน และส่งเสริมให้ทําความดีตาม

ค่านิยม CPF Way ซงึมรีายละเอียดในแต่ด้านดงันี 

 ความภักดี (Loyalty) ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการชืนชมกันระหว่างพนักงานภายในองค์กร สนับสนุนสินค้าและบริการ ปฏิบัติ

ตนตามค่านิยมองค์กร ทําให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ รู้สึกพิเศษและเป็นคนสําคัญเกิดเป็นความผูกพันกับทังองค์กร และ

สินค้า 

 การสือสารทกุช่องทาง ทงัภายในองค์กรและสงัคม (Omnichannel) เกียวกบัเรืองราวดีๆ ในองค์กร สามารถชแีจงปกป้ององค์กรได้ 
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 การตอบแทนสังคม (Volunteer) ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกระดับ ผ่านกิจกรรมทําความดี ปกป้องโลกและ

สิงแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ ทีช่วยสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน และรายได้เพือยกระดับความเป็นอยู่ทีดีสู่ชุมชนตาม

ปรัชญา 3 ประโยชน์ 

 การศึกษาและการให้อํานาจ (Education & Empowerment) กําหนดให้มีกลุ่ม CP Ambassador ทีถือว่าเป็น Change Agent 

ขององค์กร จํานวนกว่า 300 คนเพือให้ได้รับข้อมูลทีถูกต้องผ่าน

การอบรม/เรียนรู้หลักสูตรพัฒนาให้แสดงพฤติกรรมทีคาดหวัง

และนําดิจิทลัมาใช้รองรับการเปลียนแปลง 

โดยในปีทีผ่านมา บริษัทได้จัดทําโครงการ “ทําดี ชมทันที ไม่รีรอ” 

เป็นหนึงในโครงการทีส่งเสริมให้เกิดการชืนชมเพือนพนักงานทีทําดี

ทันที หรือ On-spot reward ในโครงการนีพนักงานและหัวหน้างาน

สามารถชืนชมเพือนร่วมงานทีทํางานสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 

(CPF Way) โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการส่ง Thumbs up ผ่าน

แอปพลิเคชัน CPF Connect พร้อมกับระบุค่านิยม และพฤติกรรมที

พนักงานต้องการบอกให้กับเพือนพนักงานได้รับทราบ ซึงในแต่ละ

ครังของการให้ ผู้ส่งและผู้ รับซึงแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมจะได้รับ

คะแนนสะสม ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ โดยมีเป้าหมายใน

การวัดความสําเร็จทังจํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวนการส่งคํายก

ย่องชมเชย ผลตอบรับทีมีต่อโครงการเพือนําไปพัฒนาต่อยอดใน

ระยะถัดไป นอกจากโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เกิดค่านิยม 

CPF Way โดยผลลพัธ์ทีคาดหวงัจะช่วยให้เกิดบรรยากาศการยกย่อง

ชมเชยภายในทีมงานอนัจะส่งผลกบัความผกูพนัองค์กรของพนกังานในภาพรวมต่อไป 

 การสร้างความผูกพันของพนักงาน 

ซีพีเอฟได้ดําเนินการสํารวจความผูกพันของพนักงานทีมีต่อองค์กรอย่างต่อเนืองตังแต่ปี 2561 โดยนําคะแนนผลการสํารวจมา

วิเคราะห์จุดทีทําได้ดี และจุดทีต้องพัฒนา ทังในระดบัองค์กร และระดับหน่วยงาน บริษัทได้จัดทําแผนดําเนินงานยกระดับความ

ผูกพันของพนักงาน สนับสนุนให้มีตัวแทนธุรกิจเข้าเรียนรู้การอ่านผลการสํารวจ และมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน ในฐานะ 

Change Agent ทีมีบทบาทหน้าทีสําคัญในการสร้างการเปลียนแปลง ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมโครงการริเริมใหม่ สือสารและ

ตอบคําถามเกียวกับโครงการ เพือชักจูงให้พนักงานภายในหน่วยงานทีรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม ขบัเคลือนกิจกรรมและติดตามให้

บรรลุผลสําเร็จตามแผนงานทีถูกกําหนดตามปัจจัยทีมีผลกระทบต่อความผกูพนัองค์กร หลังจากจัดทํากิจกรรมตามแผนยกระดับ

ความผูกพันของพนักงานแล้ว บริษัทตงัเป้าหมายเพิมคะแนนความผูกพันองค์กรของกลุ่มพนักงานจากร้อยละ 71 เป็นร้อยละ 74 

ในปี 2565  

เพือให้บริษัทบรรลเุป้าหมายทีวางไว้ ปี 2564 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพือสร้างความผูกพนัของพนักงานภายใต้โครงการ CPF@Heart 

เพอื ซงึประกอบไปด้วย 2 โครงการย่อย ดงันี 

1. โครงการ CPF we care มุ่งเน้นการดําเนินงานใน 4 ด้านหลกั ดงันี 

1.1 Care for Benefits:  มุ่งเน้นกิจกรรม ด้าน สวสัดิการ ค่าตอบแทน ของพนกังาน ตวัอย่างโครงการมีดงันี 

 โครงการปลดหนี สร้างสขุ เพอืลดภาระหนีของพนกังาน เป็นต้น 

 โครงการทุนการศกึษาแก่พนกังานและบตุรพนกังาน   
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ตวัอย่างการเปิดตวัโครงการปลดหนี สร้างสุข ลดภาระหนีของพนกังาน สร้างคณุภาพชีวิตทีดีขนึให้กบัพนกังาน  

ส่งเสริมความรู้การวางแผนการเงินและสร้างวินยัการเงินทีด ี
 

1.2 Care for Career : มุ่งเน้นด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนกังาน ตวัอย่างโครงการมีดงันี 

 การสร้างความเข้าใจในการวางแผนการตงัเป้าหมายการปฏิบติังานและการพฒันาตนเอง 

 การสร้างความเข้าใจในการวางแผนสายอาชีพของพนักงาน 

 โครงการการพฒันาพนกังานในด้านต่างๆ เพอืส่งเสริมความรู้  ทกัษะ ทีจําเป็น 

 สนบัสนนุการใช้แพลตท์ฟอร์มอิมรู้เพือการพฒันาตนเอง และแลกเปลียนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ 

1.3 Care for Culture : ส่งเสริมวฒันธรรม ตวัอย่างโครงการมีดงันี 

 การชืนชมเพือนพนกังานทนัทีทีทําดี หรือ On-spot reward 

 มุ่งเน้นการส่งเสริมบรรยากาศในการทํางานแบบ ชีแนะ ไม่ชนีํา เพือเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้ทดลองทําสิงใหม่ๆ ไม่

ยึดติดกบักรอบเดิม 

1.4 Care for Well-being :มุ่งเน้นด้านความเป็นอยู่ของพนกังาน ตวัอย่างโครงการมีดงันี 

 โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่พนักงานให้ดีขึนทงัในสถานทีทํางาน และทีบ้าน เช่น นวด สู้  ยิม เพือลดอาการของโรค

ออฟฟิสซินโดรม เป็นต้น 

 ข้อมูลแนวปฏิบัติ และการช่วยเหลือพนักงานในสถานการณ์โควิด-19 เช่น การแจกฟ้าทะลายโจรให้กับผู้บริหารและ

พนกังาน และสนบัสนนุอปุกรณ์การตรวจ ATK เป็นต้น  

 การป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น วัคซีนป้องกันโควิด-19 จากบริษัทจัดหา หรือสิทธิประกันสังคมของ

พนกังาน หน้ากากอนามยั (Mask for ALL) สําหรับพนกังาน เป็นต้น 

 การรับวคัซีนไข้หวดัใหญ่สําหรับพนักงานในช่วงฤดูการระบาดของโรค 

2. โครงการ CPF Love&Share มุ่งเน้นการมอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดในสินค้าและบริการของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

สําหรับพนกังานและครอบครัว  กิจกรรมรักและบอกต่อผ่านสงัคมออนไลน์ และการสร้างทตู CPF ในการบอกต่อสิงดีๆ 

จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ’’ (CPF Code of Conduct) 

ด้วยบริษัทมุ่งมนัในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สจุริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม นโยบาย

บรรษัทภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืน จรรยาบรรณธุรกิจ และหลกัการสากล เพือสร้างความเชือมนั และเป็นพืนฐานในการ

เติบโตอย่างยงัยืนของบริษัท โดยได้มีการพัฒนาเนือหาและแนวปฏิบัติ "จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ’’ (CPF Code of Conduct) ให้

ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึน และเผยแพร่ผ่านช่องทางการสือสารทีหลากหลาย อาทิ การประชุมของ 

สายธุรกิจ เว็บไซต์ของบริษัท CPF Connect HR Web Portal การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning และ

ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้แสดงออกเป็นแบบอย่างให้กบัพนักงาน (Role Model) 
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บริษัทได้ลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทุจริต โดยร่วมมือกับ ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกํากับดูแล เพือสร้าง

มาตรฐานการประกอบธุรกิจทีโปร่งใส และผลการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วม

ต่อต้านฯ ประจําไตรมาส 4/2563 ทีประชุมได้มีมติให้ต่อ อายุการรับรอง “บริษัท 

เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน 

ของ ภาคเอกชนไทย ตังแต่วันที 31 มีนาคม 2564 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันทีมีมติให้การรับรอง โดยมีการ

เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับ ทราบอยา่งสมําเสมอ และส่งเสริมให้มีการนําไปปฏิบตัิอย่างทัวถึงทงัองค์กร ซึงใน

ปี 2564 นี บริษัทได้เข้าโครงการ CAC Change Agent โดยได้เชิญชวน SME เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน และทําให้มี SMEs 

สามารถได้รับการรับรองไปด้วยกนั เพือสร้าง Supply Chain ทีโปร่งใส และช่วยขยายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชนัต่อไป 

สําหรับปี 2564 บริษัทได้พฒันาและปรับปรุงเนือหาฝึกอบรมในหลกัสตูรเรืองการต่อต้านคอร์รัปชนั (Anti-corruption) อย่างต่อเนือง

เพือยกระดับการรับรู้และสร้างความเข้าใจเพือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง โดยจัดทําสือการเรียนรู้ทังในรูปแบบการ

เรียนรู้ออนไลน์ (Online learning) และออฟไลน์ (Offline learning) ทังในและต่างประเทศเพือให้บุคลากรในทุกๆ ประเทศสามารถ

เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ตลอดจนนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครังตามทีบริษัท กําหนดเป็นนโยบายให้บุคลากรทุก

คนทําการทบทวนความรู้ความเข้าใจอยู่เป็นประจํา  

เสริมสร้างความปลอดภัยและความสุขในสถานทีทาํงาน 

บริษัทให้ความสําคญัสงูสดุในการจัดสภาพแวดล้อมทีปลอดภยัให้แก่พนกังานในสถานทีทํางานทุกแห่ง โดยประกาศวิสยัทศัน์ พันธ

กิจ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้อม และพลังงาน (Safety Health Environment and Energy Vision, 

Mission, and Policy) เพือเป็นแนวปฏิบัติทวัทงัองค์กร โดยมีเป้าหมายลดสถิติอุบตัิเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ โดยได้จัดให้มี

การถ่ายทอดความรู้พร้อมสร้างความเข้าใจในเรืองสขุอนามยัและความปลอดภยั ให้แก่พนักงานในทุกๆ ระดบั พร้อมทงัมีการอบรม

เกียวกับเรืองนีให้แก่พนักงาน เช่น หลกัสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิงแวดล้อม และหลกัสูตร 5 

อนัตรายอบุัติภยัใกล้ตวั เป็นต้น 

ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชือ COVID-19 พนักงานเป็นพลังสําคัญทีสุดในการทําให้ธุรกิจยังคงขับเคลือนไปได้ ช่วยสร้าง

ความมนัคงทางอาหาร ผลิตอาหารทีสด สะอาด ปลอดภัย ให้กับประเทศชาติในภาวะวิกฤตนี เพือดูแลพนักงานทุกคน บริษัทให้

ความสําคัญอย่างสูงสุดในการติดตามประเมินความเสียงและออกมาตรการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดตามหลัก 4 S โดยมี

รายละเอียดดงันี 

S1 = SAFE ปลอดภัยอุ่นใจ ไร้กังวล: บริษัทได้จัดซือวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพือความปลอดภัยสูงสุดของ

พนักงานทงัแรงงานชาวไทยและชาวต่างชาติ และดําเนินการฉีดแก่พนักงานด่านหน้าผู้ ทีลักษณะการทํางานมีความเสียงสูง

ก่อน จนในขณะนี พนักงานบริษัท 100% ได้รับการฉีดวคัซีนเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ซึงข้อมูลนีเป็นข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 

2564 เราจัดเตรียมอุปกรณ์เพือใช้สําหรับการตรวจคดักรองโรคเบืองต้นอย่างทนัท่วงทีและเพียงพอจํานวน 273,000 ชุด และ

จดัทําชอ่งทางการ เช็กอิน เพอืเก็บข้อมลูไทม์ไลน์และสามารถติดตาม ดแูล พนกังานได้อย่างใกล้ชิด 
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S2 = SEAL ป้องกัน แน่นหนา เข้มงวด เพราะเราห่วงใย: ดําเนินมาตรการ Bubble & Seal เพือลดโอกาสการติดเชือในพนักงาน 

โดยการจัดหาหอพักและหรือจัดพืนทีในโรงงานให้เป็นสถานทีพักให้กับพนักงาน ดูแลความเป็นอยู่ และการเดินทาง เพือลด

ความจําเป็นในการทีพนักงานต้องไปในพืนทีทีอาจทําให้เกิดความเสียงในการติดเชือ ซึงจะช่วยให้พนักงานได้ทํางานและมี

รายได้อย่างต่อเนือง 

S3 = STRONG ป่วยได้ ไม่ เครียด เราพร้อมดูแล: จัดสร้างโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง คือโรงพยาบาลสนามหนองจอก และ

โรงพยาบาลสนามสระบุรี สามารถรองรับผู้ ป่วยได้รวมถึง 800 เตียง เพอืดแูลพนักงานและชมุชนใกล้เคียง สําหรับพืนที กทม.

และปริมณฑล บริษัทได้จัดทํา MOU กับโรงพยาบาลปิยะเวทจํานวน 562 เตียง เพือรองรับผู้ ป่วยทังเขียวเหลืองและแดง

นอกจากนี ยังมีมาตรการดูแลในโครงการส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภยั COVID-19 ช่วยเหลือพนักงานทีเป็นผู้สมัผสัเสียงสูง

และครอบครัวทีได้รับผลกระทบ 

S4 = STAY เป็นครอบครัว บริษัท ตลอดไป: กําหนดเป็นนโยบายไม่เลิกจ้างแม้ในวิกฤติ COVID-19 จากการได้รับผลกระทบการ

แพร่ระบาด ทําให้สามารถทํางานมีรายได้สามารถเลียงครอบครัวได้ อีกทังยังมีมาตรการดูแลช่วยเหลือครอบครัวของ

พนกังานทีได้รับผลกระทบอีกด้วย 

เพือสร้างบรรยากาศการทํางานทีดี สนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ตอบโจทย์การปลูกฝังความรัก ความผูกพันองค์กร ได้

จดัตงัชมรมพนักงานและดําเนินกิจกรรมเพือเพอืนพนักงานทีมีความสนใจร่วมกนัก้าวสู่การทําประโยชน์เพือสงัคมและส่วนรวม ผ่าน

ชมรมพนักงาน 15 ชมรม ส่งเสริมสุขภาพ ความรู้และความสนใจของพนักงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนและให้

ความสําคัญ กับเวทีทีเปิดโอกาสให้พนักงานได้สร้างสรรค์และทํางานร่วมกับเพือสานประโยชน์ต่อสังคม ต่อยอดองค์ความรู้และ

ความสนใจ ได้แสดงออก รับฟังความคิดเห็น เปิดมมุมอง และส่งเสริมในเรืองของการยอมรับความแตกต่าง ส่งผลต่อความสมัพันธ์

ทีดีภายในองค์กร สร้างสรรค์บรรยากาศการทํางานเป็นมิตร เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทํางานข้ามสายงาน เสริมสร้างความสมัพนัธ์

อนัดีระหว่างผู้บริหารและพนกังาน 

การจูงใจพนักงานด้วยผลตอบแทนทีเป็นธรรม 

บริษัทให้ความสําคัญกับผลงานทีดีของพนักงานด้วยค่าตอบแทนทียุติธรรม โดยกําหนดค่าตอบแทนให้พนักงานอยู่ในระดับที

ยุติธรรมและยังมุ่งมันทีจะจ่ายค่าจ้างทีเพียงพอในการดํารงชีวิตให้กับพนักงานทุกคน หลักการนีครอบคลุมถึงกระบวนการจ่าย

ผลตอบแทนโดยรวมซึงเป็นแนวทางในการจัดทําโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนสําหรับบริษัท โดยกระบวนการวิเคราะห์และ

เปรียบเทียบข้อมลู ทงัในด้านนโยบายและระเบียบค่าตอบแทนเพือส่งต่อไปยงัพนักงานอย่างแม่นยํา โดยเน้นทีความสําเร็จจากตัง

เป้าและความเชือมโยงเพือเป็นรางวลัแก่ผู้ทีมีความสามารถและมีผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัสงู สําหรับเกณฑ์และเครืองมือทีใช้

เป็นมาตรฐานจากบริษัททีปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลชันนํา เช่น Mercer และ Korn Ferry Hay ด้านการดําเนินงานมีการทบทวน

แผนค่าตอบแทนเป็นประจําทุกปี ซงึถือเป็นส่วนหนึงในการสร้างและรักษาระดบัแรงจงูใจ รวมถึงความผูกพนัของพนักงาน นอกจาก

ค่าตอบแทนทียุติธรรมแล้ว พนักงานยงัได้รับสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสขุภาพร้อยละ 100 สําหรับพนักงานและครอบครัวสําหรับ

ผู้ ป่วยใน สิทธิการฉีดวคัซีนเพือเป็นการป้องกันโรคฟรี มีห้องออกกําลงักาย ส่วนลดพิเศษสําหรับผลิตภณัฑ์ของบริษัท ฯลฯ สําหรับ

คนงานททีํางานในฟาร์มหรือโรงงานได้รับอาหารฟรี ทีพกัและรถรับส่งของบริษัท 

สําหรับการทําโครงการยกย่องชมเชยในปี 2564 มีจํานวนผู้พัฒนาทังหมด 5,067 คน และมีผลงานทังหมด 7,475 ผลงาน โดย

ปัจจุบันมีจํานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสะสมแล้วทังสิน 392 ฉบับ จากกระบวนการสร้างนวัตกรรมในองค์กรผ่านโปรแกรม 

I-score TRIZ เป็นหลกัการในการคิดค้น และ ออกแบบประดิษฐกรรมสําหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทีพบในทางอุตสาหกรรมให้มีฟังก์ชัน 

การใช้งานสงูสดุ หรือเพิมความเป็นอุดมคติ (Ideality) และลดทรัพยากรทีต้องใช้ (Resources) ซึงจะมีข้อจํากัดของความขดัแย้งกัน 

(Contradiction) ของตัวแปรต่างๆ โดยแบ่งผลงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ i1 ปรับปรุงงาน (improvement), i2 สร้างสิงใหม่ (Invention) 

และ i3 นวัตกรรม (Innovation) นอกจากนี  บริษัทยังได้บ ริห ารจัดการนวัตกรรมตามมาตฐาน Europan Committee for 

Standardization (CEN) CEN/TS16555 ตงัแต่ปี 2559 

นอกจากนี บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและมีส่วนสนับสนุนองค์กรผ่านการทํางาน และรู้สึกมีคุณค่าและชืนชมในความ

พยายามของพวกเขา ดังนันเพือแสดงความขอบคุณ บริษัทได้ดําเนินโปรแกรมการยกย่องทีออกแบบมาเพือกระตุ้นให้พนักงานมี
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ความเชือมโยงกับองค์กรมากขึน ดงัเช่น โครงการ On-spot reward ทีกล่าวข้างต้น โดยตระหนักถึงผลงานทียอดเยียมและผลงานที

มีคุณค่าในรูปแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทลั ซึงคะแนนสะสมทีได้รับสามารถนําไปใช้แลกสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ทงัภายใน 

และนอกกลุ่มบริษัท 

การบริหารผลงานและความก้าวหน้าในสายงาน  

บริษัทให้ความสําคัญกับการบริหารผลงาน ด้วยเป็นกลไกทีช่วยเพือเพิมศักยภาพการแข่งขัน เติบโตอย่างมันคงยงัยืน หรือเป็น 

“องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” (High Performance Organization) อีกทังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนือง 

สมําเสมอ ผ่านการปฏิบตัิงานจริงเพอืบรรลเุป้าหมายในการทํางาน 

กระบวนการบริหารผลงานขับเคลือนองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตังเป้าหมายและตวัชีวัดสอดคล้องกันและเกิด

การผนึกกําลังในทุกระดับ ตังแต่ระดับสายธุรกิจถึงระดับบุคคล ( From corporate goal cascading to individual goal Setting) 

โดยมีการจัดทําตัวชีวดัผลการปฏิบตัิงาน หรือ KPI (Key Performance Indicator) ทีชัดเจน เช่น ด้านการเงิน ลกูค้า บุคลากร และ

เป้าหมายความยงัยืน เป็นต้น  

บริษัทพิจารณาและให้รางวัลแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม ผู้ทีมีผลการปฏิบัติงานทีดีได้รับผลตอบแทนทีแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 

เมือเปรียบเทียบกับผู้ทีมีผลการปฏิบัติงานตํากว่าเพือจูงใจให้รักษาผลการปฏิบัติงานทีดีนนัไว้ อีกทังได้เป็นตวัอย่างแก่บุคลากรใน

บริษัทในการปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานให้ดียิงขึน นอกจากนี องค์กรยงัให้ความสําคญักับการพฒันาผลงานพนักงานอย่างต่อเนือง

ผ่านกระบวนการโค้ชและให้คําแนะนํา (Coaching and Feedback) และให้โอกาสเติบโตในสายอาชีพและข้ามสายอาชีพอย่าง

ต่อเนืองแก่บคุลากรทีมีความสามารถ 

การกํากับการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 

บริษัทให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการดําเนินกิจการของบริษัท เพือส่งเสริมและ

สนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยังยืน และได้รับความเชือถือและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ บริษัทจึงได้

กําหนดให้มีนโยบายกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ยึดถือปฏิบตัิ โดย

มีสํานักกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Office) เป็นหน่วยงานกลาง ในการประสานกับหน่วยงานต่างๆ 

ในการกํากบัดแูล 

การประกันการปฏิบัติทรัพยากรบุคคล 

บริษัทได้จัดตังหน่วยงานด้านประกันการปฏิบัติทรัพยากรบุคคล (HR Assurance) ขึนมาเพือติดตามให้เกิดความมันใจว่า

กระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทได้ ดําเนินการอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความมันใจในการพัฒนา

กระบวนการด้านทรัพยากรบคุคลอย่างต่อเนือง ลดความเสียงในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ให้ถกูต้องสอดคล้องตาม

หลกักฎหมาย มาตรฐานสากล และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงข้อกําหนดของคู่ค้าธุรกิจ เพือก้าวสู่มาตรฐานสากล พร้อม

สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ บริษัทได้เริมดําเนินการตรวจประเมินและติดตามกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตังแต่ปี 

2563 จนถึงปัจจบุนั ไปแล้ว จํานวน 24 หน่วยงาน และกําหนดแผนในการตรวจติดตามทุกปี : 

กฎหมาย เพอีสร้างความมนัใจว่ากระบวนการทรพัยากรบุคคลมีความถกูต้องตามหลกักฎหมาย 

มาตรฐานทีบริษัทยึดถือ เพีอสร้างความมันใจว่ามีความสอดคล้องกับระเบียบและปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาติ (The United 

Nations Universal Declaration of Human Rights: UNDHR) หลักการชีแนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business qnd Human Rights) และปฏิญญาองค์การแรงงาน 

ระหว่างประเทศว่าด้วยหลกัการและสิทธิขนัพืนฐานในการทํางาน (International Labor Organization: ILO’s Declaration 

on Fundamental Principles and Rights at Work) รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ทีบริษัทยึดถือ เช่น เป้าหมายความยังยืนของ

สหประชาชาติ (SDGs) และยเูอน็ โกลบอลคอมแพ็ก (UN Global Compact: UNGC) 

นโยบายทรัพยากรบุคคล เพอืสร้างความมนัใจว่ากระบวนการด้านทรัพยากรบคุคลสอดรับกบัแนวนโยบายทรพัยากรบคุคลของ องค์กร (Corporate 

HR policy) 

ข้อกําหนดของลกูค้าธุรกิจ เพอืสร้างความมนัใจให้กระบวนการทํางานด้านทรัพยากรบคุคลมีความสอดคล้องกบัข้อกําหนดของ ลกูค้าธรุกิจ 

(Customers’ Code of Conduct) 
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บริษัทได้นํามาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 ข้อกําหนดความรับผิดชอบทางสงัคมด้านแรงงานธุรกิจ เป็นมาตรฐานสมคัรใจ เพือ

พฒันาบริษัทให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานทีดี เทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล โดยมุ่งเน้นให้แรงงานได้รับการยอมรับความ

เท่าเทียม รายได้ทีเหมาะสมและปลอดภัยในการทํางาน ซึงเป็นพืนฐานทีสําคญัทีจะทําให้บริษัทเกิดการพัฒนาอย่างยงัยืน ตังแต่ปี 

2558 จนถึงปัจจุบัน รวม 118 แห่ง ส่วนโรงงานและฟาร์มเลียงสตัว์ของบริษัท ได้นําแนวปฏิบตัิทีดีในการใช้แรงงาน หรือ หลกั GLP 

(Good Labour Practices) มาประยกุต์ใช้  

ธุรกิจสัตว์บกและสัตว์นําได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 แล้วจํานวน 118 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94 และมีแผนขอการ

รับรองให้ครบร้อยละ 100 บริษัทได้เดินหน้าสนับสนุนทุกหน่วยงานยกระดบัในการดูแลแรงงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานแรงงาน

ไทย มรท.8001-2020 (ฉบบัปรับปรุงใหม)่ ทีเพิมเติมการคุ้มครองแรงงานหญิง โดยจัดสถานทีในสถานประกอบการให้แรงงานหญิง

มีครรภ์ หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร และผู้ รับจ้างทีปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการของบริษัท ได้ทํางานอยู่ในดสภาพแวดล้อม

ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย การจัดทํามาตรการป้องกันลกูจ้างถูกคุกคามล่วงเกิน หรือได้รับความเดือดร้อนรําคาญทางเพศ และ

การป้องกันคุกคามไม่ให้เกิดความรุนแรงในสถานประกอบการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกจ้างตามหลักสากล 

พร้อมทงัส่งเสริมและส่งต่อแนวปฏิบตัิทีดีแก่คู่ค้าธุรกิจต่อไป  

บริษัท ยังได้สนับสนุนให้เกษตรกรในโครงการคอนแทรคฟาร์มยึดตามหลัก GLP ตังแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และเข้าไปติดตาม

ประเมินผลเป็นประจําทกุปี พร้อมทงัให้คําแนะนําเกษตรกรยกระดบัมาตรการป้องกันและควบคมุการระบาดในฟาร์มอย่างเคร่งครัด 

เพือให้มนัใจว่าแรงงานทุกคนในห่วงโซ่อปุทานในอุตสาหกรรมปศุสตัว์ ได้ทํางานอย่างปลอดภยั ได้รับการปฏิบัติทีดี เป็นธรรมตาม

มาตรฐานสากล และร่วมกนัขจดัการใช้แรงงานผิดกฎหมาย 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมุ่งมนับริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนผ่านนโยบายต่างๆ บนพืนฐานของหลกัการและมาตรฐานตามหลกัการชีแนะ

ด้านสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) โดยนับแต่ปี 2559 บริษัทได้

พัฒนาโครงสร้างการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence framework : HRDD) เพือระบ ุ

บรรเทาและจัดการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชน

อย่างรอบด้านของบริษัท ประกอบด้วย 8 ขนัตอน ดงัต่อไปนี 

1. นโยบายและความมุ่งมัน: บริษัทประกาศความมุ่งมนัและกํากับดูแลด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิด้านแรงงานของบริษัท 

เพือแสดงความชัดเจนในการต่อต้านการละเมิดกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการปฏิบตัิด้านแรงงานทีดี อย่างเป็น

รูปธรรม 

2. การปลกูฝังในองค์กร: บริษัทปลกูฝังการเคารพด้านสิทธิมนษุยชนในองค์กรผ่านนโยบายทีเกียวข้องและสือสารนโยบายดงักล่าว

กบัพนกังาน เพือเสริมความเข้มแข็งด้านสิทธิมนษุยชนและการปฏิบติัด้านแรงงาน 

3. การประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชน: 

บริษัทมีการตรวจประเมินด้านสิทธิ

มนุษยชนเป็นประจํา เพือระบุความ

เสี ยงแ ล ะล ด ผ ล ก ระ ท บ ด้ าน สิ ท ธิ

มนุษยชนอันอาจเกิดขึนภายในพืนที

ปฏิบัติการของบริษัทรวมทังห่วงโซ่

คุณค่าของบริษัท 

4. การบู รณ าก าร: หลังจากการระบุ

ประเด็นสิทธิมนุษยชนทีมีความเสียง

ระดับสูง (Salient Issues) บริษัทพิจารณาประสิทธิภาพของมาตรการบรรเทาผลกระทบทีมีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงพัฒนา

มาตรการเพิมเติมเพือลดโอกาสการเกิดหรือความรุนแรงและผลกระทบของประเด็นความเสียงด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าวซงึ

อาจส่งผลต่อผู้ มีส่วนได้เสียรวมถึงกลุ่มเปราะบาง 
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5. การติดตามประสิทธิผล: บริษัทติดตามและประเมินผลมาตรการบรรเทาผลกระทบทีมีอยู่ เพือให้มันใจว่ามีการปรับปรุง

มาตรการต่างๆ ดงักล่าวอย่างต่อเนือง ผ่านกลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดการและแก้ไขประเด็นการละเมิด

สิทธิมนษุยชนทีอาจเกิดขนึอย่างมีประสิทธิภาพ  

6. การสือสาร: บริษัทเปิดเผยข้อมลูเรืองการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนสู่สาธารณชนเป็นประจําทุกปี ผ่านรายงานความยังยืน 

รายงานประจําปีและเว็บไซต์ของบริษัท 

7. การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย: บริษัทดําเนินการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่าง

ต่อเนือง เพือระบุผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเน้นยําถึงความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียผ่าน

กิจกรรม และช่องทางการติดต่อสือสารทีหลากหลาย 

8. การเยียวยาและช่องทางการรับเรืองร้องเรียน: บริษัทเปิดช่องทางรับเรืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส พร้อมทังนําประเด็นมา

พิจารณาและบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ 

การแสดงความมุ่งมันผ่านนโยบาย 

บริษัทเล็งเห็นถึงคุณค่าและศกัดิศรีของมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อันเป็นคุณธรรมพืนฐานของการทํางานและการอยู่ร่วมกัน 

บริษัทจึงให้ความสําคัญยิงกับการบริหารงานด้านสิทธิมนุษยชนโดยดําเนินการตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายที

เกียวข้องของบริษัท ซงึสอดคล้องกบัหลกัสากล ได้แก่ 

- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) 

- ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) 

- แนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยการดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and 

Human Rights : UNGP) 

- ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิพืนฐานในการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 

Organisation (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 

การกํากบัดูแลกิจการสู่ความยงัยืนประกอบกบัการเคารพสิทธิมนษุยชนและการปฏิบตัิด้านแรงงานทีดี เป็นรากฐานของกลยทุธ์ด้าน

ความยงัยืนของบริษัท ซงึประกอบด้วย 3 เสาหลกั “อาหารมันคง สงัคมพึงตน ดินนําป่าคงอยู่” โดยมีเป้าหมายเพือการดแูลสิทธิและ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การส่งมอบอาหารปลอดภยัและมีผลดีต่อสขุภาพให้กับผู้บริโภค รวมถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทีดี

ให้กับชุมชนสงัคมและพันธมิตรธุรกิจ ประกอบกับการปกป้องคุ้มครองธรรมชาติและสิงแวดล้อม อันนําไปสู่การพัฒนาสงัคมและ

เศรษฐกิจอย่างยงัยืน บริษัทผนึกประเด็นด้านการเคารพสิทธิมนษุยชนเป็นหนึงในองค์ประกอบหลกัของกลยทุธ์ความยงัยืนดงักล่าว 

นอกจากการบริหารจดัการภายในองค์กร บริษัทยงัได้ขยายขอบเขตการดําเนินงานด้านสิทธิมนษุยชนและการปฏิบตัิด้านแรงงานทีดี

ให้ครอบคลุมไปถึงการดําเนินธุรกิจของพันธมิตรธุรกิจอีกด้วย โดยบริษัทได้เผยแพร่และถ่ายทอดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและ

การปฏิบตัิด้านแรงงานทีดีให้พนัธมิตรธุรกิจได้รับทราบและนําไปประยกุต์และปฏิบติัให้สอดคล้องและเหมาะสม  

บริษัทมุ่งมนัทจีะดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ถูกต้องตามกฎหมายของทุกประเทศทีบริษัทดําเนินธุรกิจ บริษัทได้ประกาศนโยบาย

และหลกัการต่างๆ ซงึใช้เป็นแนวทางการบริหารจดัการและปฏิบตัิบนรากฐานของการเจริญเติบโตอย่างยงัยืน 

บริษัทได้ปลกูฝังคุณค่าและหลกัการดงักล่าวผ่านนโยบายต่างๆ ของบริษัท อาทิ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยังยืน นโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงาน นโยบายการจ้างแรงงาน

ต่างด้าวในประเทศไทย นโยบายเรืองการไม่เลือกปฏิบตัิและการต่อต้านการล่วงละเมิด นโยบายเรืองการบริหารความหลากหลาย

และยอมรับความแตกต่าง วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยัสิงแวดล้อมและพลงังาน นโยบายด้าน

การจดัหาอย่างยงัยืน และแนวปฏิบติัสําหรับคู่ค้าธุรกิจ 

การปลูกฝังและสือสาร 

เพือให้การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลกัการพืนฐานและมาตรฐานสากล บริษัทได้

ผนวกหลักการด้านสิทธิมนุษยชนผ่านนโยบายทีเกียวข้องต่าง ๆ อีกทังยังสือสารนโยบายให้กับพนักงานในองค์กรและคู่ค้าธุรกิจ 
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เพือสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิด้านแรงงานทีดีให้กับทงัพนักงานในบริษัทและคู่ค้า

ธุรกิจของบริษัท ซงึพนกังานทกุคนของทกุหน่วยธุรกิจภายใต้บริษัทได้รับการอบรมด้านสิทธิมนุษยชนเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

นอกจากนี มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Protection Network - LPN) ยังคงเดินหน้าขับเคลือนกิจกรรม

ความร่วมมือต่างๆ กบับริษัทอย่างต่อเนืองเป็นปีที 4 ภายใต้บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซงึมีการจัดกิจกรรมการอบรมด้าน

สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานให้กับพนักงานของบริษัท ซึงเป็นการช่วยให้พนักงานทังไทยและต่างด้าวให้ได้รู้และตระหนักถึงสิทธิ

ของตนเอง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานสากล จากความร่วมมือ 4 ปีทีผ่านมา มีการจัดอบรมทงัสิน 77 รุ่น 

รุ่นละ 3 ชัวโมง ให้กับพนักงานกว่า 2,800 คน ครอบคลมุสถานประกอบการของบริษัท ในหลากหลายพืนทีทวัประเทศ ซึงในจํานวน

นีเป็นพนักงานต่างด้าวถึงร้อยละ 74 อีกทงัมีการทําแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าพนักงานมี

ความตระหนกัรู้ถึงสิทธิแรงงานเพิมขึน โดยในปีแรกของกิจกรรมความร่วมมือ พบว่าผลคะแนนเฉลียเพิมขึนจาก 48 คะแนนก่อนเข้า

อบรม เป็น 89 คะแนน หลงัเข้ารับการอบรม ส่วนในปีที 2 (2562) ผลคะแนนเฉลีย 64 คะแนน ก่อนเข้าอบรม เพิมเป็น 88 คะแนน 

หลงัได้รับการอบรมในปีที 3 (2563) ผลคะแนนเฉลีย 67 คะแนน ก่อนอบรม เพิมเป็น 98 คะแนน หลงัการอบรม และปีล่าสดุ (2564) 

ผลคะแนนเฉลีย 63 คะแนน ก่อนอบรม เพิมเป็น 89 คะแนน หลงัการอบรม 

ในส่วนของกระบวนการรับและจัดการเรืองร้องเรียน ศูนย์ “Labour Voices Hotline by LPN” ทําการบนัทึกสายทีโทรเข้ามาทงัหมด

และแยกประเภทของเรืองร้องเรียนตามแต่ละกรณี 

- หากเป็นกรณีการละเมิดสิทธิมนษุยชน บริษัทร่วมกบั LPN สืบสวนเพอืแก้ปัญหาและเยียวยาเป็นการเร่งด่วน 

- หากเป็นการละเมดิสิทธิแรงงาน การสืบสวนเพือแก้ปัญหาและการเยียวยา ต้องแล้วเสร็จภายใน 2 สปัดาห์ 

- ในกรณีอืนๆ บริษัทดําเนินการตอบสนองให้แล้วเสร็จภายใน 4 สปัดาห์ 

บริษัทรายงานและสือสารกรณีทีเกิดขึนโดยต้องไม่ระบุชือผู้ ร้องเรียน พร้อมทงัผลการดําเนินการแก้ไขและเยียวยา (ถ้ามี) รวมถึงระบุ

มาตรการป้องกนัไม่ให้มีเหตุในอนาคต ให้พนกังานได้รับทราบผ่านช่องทางสือสารทีเหมาะสม 

การประเมินความเสียงด้านสทิธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญและการจัดการความเสียงด้านสิทธิมนุษยชน ซึงถือเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท บริษัทได้เริมกระบวนการตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence 

Process) ตังแต่ปี 2559 ซึงเป็นการตรวจประเมินทุก 3 ปี ประกอบด้วยกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเสียงด้านสิทธิ

มนุษยชน การบริหารจัดการความเสียง การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานอย่างต่อเนือง ซึงครอบคลุมทุกสายธุรกิจใน

ประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานสนบัสนนุต่างๆ ด้วย 

ทงันี ในปี 2564 บริษัทได้ทบทวนและดําเนินกระบวนการตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ในทุกสายธุรกิจใน

ประเทศไทย ครอบคลมุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเปราะบางทีมีความหลากหลายทางด้านชาติพนัธุ์ ศาสนา ทุพพลภาพ 

เด็กและเยาวชน โดยประเด็นด้านสิทธิมนษุยชนทีสําคญั (Salient Human Rights Issues) ประกอบด้วย 
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- สภาพการจ้างงาน 

- สขุภาพและความปลอดภยัของพนักงาน 

- สขุภาพและความปลอดภยัในชมุชน 

- ข้อมลูส่วนบคุคล 

- การใช้แรงงานผิดกฎหมาย (เช่น แรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั และแรงงานต่างด้าว) ในห่วงโซ่อปุทาน 

- สขุภาพและความปลอดภยัของคู่ค้าและผู้ รับเหมา 

- มาตรฐานการครองชีพและความปลอดภยัของชมุชนในห่วงโซ่อปุทาน 

การบูรณาการและการติดตามประสิทธิผล 

บริษัทส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนทวัทงัองค์กร และเสริมสร้างความมนัใจว่าพนักงานทกุคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับ

การปฏิบตัิ ปกป้อง และเคารพสิทธิพืนฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพือนําไปสู่การบรรเทาความเสียงในประเด็นการค้ามนุษย์ 

แรงงานบังคบั แรงงานขดัหนี โดยมุ่งมันขจัดการเลือกปฏิบัติโดยสินเชิงและต่อต้านการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ ภายใต้หน่วยงาน

ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Unit) หน่วยงานด้านกํากับการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ งานทรัพยากรบุคคล (HR Compliance) 

ของบริษัท มีหน้าทีดูแลกํากับและดําเนินงานในเรืองการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน โดยมีหน้าทีและความ

รับผิดชอบในการกํากบัดแูลประเด็นต่างๆ ดงันี 

1. การจ้างงานและปฏิบติัดา้นแรงงาน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายรวมถึงแนวปฏิบติัด้านแรงงานไว้อย่างชัดเจน และได้ดําเนินการอย่างเคร่งครัดมาอย่างต่อเนือง โดย

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอายุขันตําในการจ้างงาน ไม่ให้แรงงานผู้ เยาว์ ทํางานทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและพัฒนาการ 

รวมถึงส่งผลกระทบต่อการศึกษาภาคบงัคบั ไม่สนบัสนุนให้มีการใช้แรงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ และไม่เรียกเก็บเงินหรือเก็บยึด

เอกสารประจําตัวใดๆ ของแรงงาน เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เอือประโยชน์หรือ

ลิดรอนสิทธิของแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม อนัมีสาเหตุมาจากเรืองเชือชาติ สญัชาติ เผ่าพนัธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ อาย ุความพิการ

หรือทุพพลภาพ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกียวกับการสมรส ตลอดจนการป้องกันและแก้ปัญหาเกียวกับการ

ล่วงละเมิดต่างๆ 

สําหรับด้านการบริหารจัดการค่าจ้าง บริษัทจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ซึงรวมถึงค่าล่วงเวลา และผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที

สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และตรงตามเวลาทีกําหนด และจะไม่หักค่าจ้างแรงงาน เว้นแต่เป็นการดําเนินการทีไม่ขัดต่อ

กฎหมาย มีการกําหนดชวัโมงการทํางานปกติไม่เกินกว่าทีกฎหมายกําหนดไว้ และดูแลให้ชวัโมงการทํางานล่วงเวลาของแรงงาน

เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน คงไว้ และปรับปรุงอย่างต่อเนืองให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ทีปลอดภัย ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของแรงงานและผู้ทีเกียวข้อง รวมทังมุ่งเน้นการดูแลรักษา ป้องกัน  

ลดผลกระทบด้านสิงแวดล้อมทีเกิดจากกิจกรรมของบริษัท และผู้ทีเกียวข้อง โดยปฏิบตัิให้สอดคล้องตามกฎหมาย เป็นต้น 

บริษัทให้ความสําคัญกับการจ้างแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในทุกมิติ ตลอดจนสนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจปฏิบัติตาม

กฎหมายและมาตรฐานแรงงานสากลซึงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพือให้มีผลต่อการปฏิบัติทีเชือมโยงแบบบูรณาการ  

ในการผลกัดนัไปสู่เป้าหมายร่วมกนั 

บริษัทมีการจ้างแรงงานต่างด้าวภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและประเทศเพือนบ้าน ว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าว 

(MOU) ผ่านตัวแทนจัดหาแรงงานทีได้รับการรับรองตามกฎหมายทีประเทศต้นทางโดยตรง เพือให้มันใจว่ากระบวนการและ

ค่าใช้จ่ายในกระบวนการจ้างแรงงานตงัแต่ประเทศต้นทาง มีความถูกต้องโปร่งใส แรงงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าว

หรือไทย จะได้รับการปฏิบตัิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

บริษัทมีการกําหนดความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสรรหาแรงงานต่างด้าวอย่างชดัเจน กล่าวคือ พนักงานรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ส่วนตัว เช่น ค่าหนังสือเดินทาง บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสรรหาตังแต่ประเทศต้นทางและค่าใช้จ่ายทังหมดตังแต่

ชายแดนถึงสถานทีทํางาน ซงึรวมถึง ค่าวีซา่ ค่าใบอนญุาตทํางาน เป็นต้น 
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2. การบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง 

บริษัทเล็งเห็นถงึคุณค่าและให้ความสําคัญกับความแตกต่างและความหลากหลายทางความคิด ทักษะและประสบการณ์ของ

พนักงาน เพราะบริษัทเชือว่าความหลากหลายนันสามารถเพิมขีดความสามารถให้กับพนักงานในการขบัเคลือนบริษัทไปอย่าง

ยงัยืน บริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเพือส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร  

เป้าหมายของบริษัทคือการปกป้องพนักงานในทุกระดบั และไม่ประนีประนอมต่อการเลือกปฏิบตัิในทุกรูปแบบ อนัเนืองมาจาก

ลักษณะของบุคคลหรือกลุ่มคนนันในเรืองเชือชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์  สีผิว ต้นตระกูล ความเชือ ศาสนา สถานะทางสังคม 

รสนิยมทางเพศ เพศ อายุ สรีระทางกายภาพ ความพิการหรือทุพพลภาพ ภาษาทีใช้ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพ 

เกียวกับการสมรส หรือข้อมลูอืนใดทีก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ นอกจากนีบริษัทยงัป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดและการคุกคาม

ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าการแสดงพฤติกรรมนันจะมีนัยยะทางเพศหรือไม่ก็ตาม ซึงได้นําหลักการนีไปใช้กับพนักงานทุกระดับใน

การดําเนินงานทงัในและต่างประเทศ 

บริษัทได้ผนวกเป้าหมายการพฒันาอย่างยงัยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals of the United Nations: 

SDGs) เข้าเป็นส่วนหนงึของกลยุทธ์ด้านงานทรัพยากรบคุคลเพือขบัเคลือนเป้าหมายแห่งความยงัยืนในเรืองความเท่าเทียมทาง

เพศ โดยมีเป้าหมายในปี 2573 ในการผลกัดนัให้อตัราส่วนจํานวนและค่าตอบแทนสําหรับพนกังานหญิงและชายเท่าเทียมกันใน

ระดบัตําแหน่งทีเท่ากัน โดยบริษัทมีแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบตัิตามแนวนโยบาย ดงันี 

- ผู้นําต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นทีแตกต่างของผู้ อืน 

- ส่งเสริมให้พนกังานกล้าทีจะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 

- เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานและความเคารพซงึกนัและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพืนฐานของความแตกต่าง 

- ยึดหลกัการไม่เลือกปฏิบตัิและมคีวามเสมอภาคในโอกาส อนัรวมถึงการยกย่องชมเชยพนักงานอยา่งเหมาะสม 

กระบวนการรับเรืองร้องเรียนและการเยียวยา 

บริษัทให้ความสําคญัเป็นอย่างยิงกับช่องทางการสือสารและร้องเรียนของพนกังาน โดยมีรายละเอียด ดงันี 

ความร่วมมือกบั LPN 

บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ Labor Protection Network (LPN) ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตัง 

“ศูนย์ Labor Voices Hotline by LPN” ต่อเนือง เพือเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ทุกระดบั และทุกเชือชาติของบริษัทได้มีช่องทาง

การแสดงความคิดเห็นทงัเชงิบวกและเชิงลบ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือต่างๆ ผ่านองค์กรกลาง ซึงถือเป็นอีก

หนึงช่องทางในการเพิมประสิทธิภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน นอกจากนี ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวยังมีการ

ฝึกอบรม ให้ความรู้กับแรงงานในประเด็นสิทธิของแรงงาน ซึงจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจดัการความเสียงด้านแรงงานได้อย่าง

โปร่งใสและเป็นธรรม 

ตงัแต่ปี 2560 บริษัทร่วมกบัมลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ Labour Protection Network (LPN) ลงนามในบนัทึก

ข้อตกลงในการพัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนจากพนักงานเพือต่อยอดแนวปฏิบติัแรงงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทํางาน

ทีดีผ่านศูนย์ “Labour Voices Hotline by LPN” ส่งผลให้พนักงานทุกคนของบริษัทมีช่องทางการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

และแจ้งข้อร้องเรียน รวมถึงการขอข้อมูล ความช่วยเหลือ ผ่านไปยัง LPN ซึงเป็นองค์กรกลาง (Neutral Organisation) ในการ

บริหารจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ อย่างโปร่งใส โดยมีการประชาสัมพันธ์ด้วยโปสเตอร์และใบปลิว 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษา

กัมพูชา และเมียนมา เพือให้พนักงานรับทราบช่องทางการร้องเรียน โดยการติดต่อทางโทรศัพท์สําหรับภาษาไทยและเมียนมา 

ภาษาละ 2 คู่สาย และภาษากมัพชูา  คู่สาย ผ่านศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN 

นอกจากนัน ภายใต้โครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19" บริษัทยังร่วมสนับสนุน LPN ในการจัดหาไข่ไก่สด

และอาหารสําเร็จรูปเพือนําไปบรรจุเป็นชุดยังชีพ แจกจ่ายแก่กลุ่มคนงานไทยและแรงงานข้ามชาติ รวมถึงกลุ่มคนเปราะบางใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บรรเทาความเดือดร้อนและประสบความยากลําบากในการดํารงชีวิตในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด 
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COVID-19 ซึงเป็นการร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการส่งมอบนําใจให้แรงงานคนไทยและแรงงานข้ามชาติทีเดือดร้อนได้รับการดูแล

ตามหลกัมนษุยธรรม อย่างเท่าเทียมโดยไม่ทิงใครไว้ข้างหลงั 

คณะกรรมการสวสัดิการประจําสถานประกอบการ 

คณะกรรมการสวัสดิการประจําสถานประกอบการถือเป็นอีกหนึงช่องทางในการสือสารระหว่างพนักงานและบริษัท ซึงเป็นการ

ส่งเสริมให้เกิดความตระหนกัและความเคารพถึงสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันในพนักงานทุกคน ทกุระดบั และทุกเชือชาติ เพือมี

ส่วนร่วมในการแสดงมมุมอง ความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านตวัแทนทีได้รับการเลือกตงัเข้ามา โดยดําเนินการ

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ทุกสัญชาติ ในการลงสมัครรับเลือกตังเป็นคณะกรรมการสวัสดิการประจํา

สถานประกอบการ รวมถึงการร่วมออกเสียงเลือกกรรมการอย่างเป็นอิสระตามกระบวนการทีโปร่งใส 

อนึง บริษัทได้จัดให้จํานวนกรรมการในคณะกรรมการฯ เพิมขึนจากจํานวนขันตําทีกฎหมายกําหนดไว้ (คณะกรรมการ  ท่าน) 

โดยกําหนดให้สงูสดุไม่เกิน  คนต่อสถานประกอบการแต่ละแห่ง เพือให้มีความเหมาะสมกับขนาดของสถานประกอบการแต่ละ

แห่ง โดยการส่งเสริมและรณรงค์อย่างต่อเนืองของบริษัท บริษัทคาดหวงัว่าคณะกรรมการสวสัดิการฯ ทีได้รับการเลือกตังมีความ

ครอบคลุมกลุ่มความหลากหลายและกลุ่มเปราะบางในด้านเพศ เชือชาติ ศาสนา และผู้ บกพร่องทางร่างกาย และถ้าหาก

คณะกรรมการฯ ทีได้รับการเลือกตังไม่ได้ครอบคลุมกลุ่มเปราะบางดังกล่าว บริษัทยงัจัดให้มีคณะอนุกรรมการสวัสดิการประจํา

สถานประกอบการให้ครอบคลุมมาทําหน้าทีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของพนักงานในกลุ่มเปราะบางเหล่านันเพือนําเสนอ

ประเด็นต่าง ๆ ไปยงัคณะกรรมการ ฯ ก่อนจะมีการประชมุร่วมกบัผู้บริหารทีเป็นตวัแทนของบริษัทอีกด้วย  

ในปัจจุบนั บริษัทมีคณะกรรมการสวสัดิการประจําสถานประกอบการรวม 113 ชุด กรรมการทงัสิน 734 คน ประกอบด้วยพนักงาน

ไทย 609 คน พนกังานต่างด้าว 125 คน (สดัส่วน 83 : 17) แยกเป็น เพศหญิง 404 คน เพศชาย 330 คน (สดัส่วน 55 : 45) 

องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น 2021 

บริษัทได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากนายกรัฐมนตรีในฐานะ "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น" (Human Rights 

Award ) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีความโดดเด่นในเรืองการนําหลักการด้านสิทธิมนุษยชนใช้ในการดําเนินการ

อย่างรอบด้าน จากการทีบริษัทมีความมุ่งมนันําหลกัสิทธิมนษุยชนสากลมาใช้บูรณาการการดําเนินงานอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่

อุปทาน โดยให้ความสําคัญกับพนักงาน ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ไม่

เลือกปฏิบัติ อย่างจริงจังและต่อเนือง ตลอดจนมีการตรวจสอบและประเมินผล รวมทังยังส่งต่อแนวคิดและส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจ

ตลอดจนเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานมีหลกัปฏิบตัิทีดีเพือยกระดับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิง

บริษัทได้ใช้ศกัยภาพขององค์กรในการเป็นองค์กรต้นแบบนําร่องถ่ายทอด สืบสานและต่อยอดความรู้  ประสบการณ์การดําเนินงาน

ด้านสิทธิมนษุยชนให้องค์กรต่างๆ เพือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอนันําไปสู่การพฒันาสงัคมอย่างยงัยืน 

การบริหารงานด้านแรงงานสมัพันธ์ 

บริษัทให้ความสําคญัต่อการปฏิบติังานด้านแรงงานสมัพนัธ์ โดยจะปฏิบติัต่อแรงงานทุกประเภทอย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นแรงงาน

ไทยหรือแรงงานต่างด้าว สร้างเสริมความสัมพันธ์ทีดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพือให้ลูกค้ามันใจได้ว่าภายใต้บริบททีบริษัท

ดําเนินการนันสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ทีผลิตออกจากบริษัท ได้ดําเนินการจัดการด้านแรงงานให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายไทยและ

หลกัสิทธิมนุษยชน อย่างเป็นธรรมแล้วทงัสิน เช่น 

- การดําเนินการทางวินัย: บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทําหรือสนับสนุนให้มีการใช้วิธีทําโทษ โดยการบังคับขู่เข็ญทังทาง

ร่างกายและจิตใจ จะดําเนินการให้ถกูต้องและเป็นธรรมภายใต้บงัคบัของกฎหมายไทยและหลกัธรรมาภิบาลทีเกียวข้อง 

- เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของแรงงาน: บริษัทเปิดโอกาสให้ดําเนินการผ่านรูปแบบคณะกรรมการทีกฎหมายกําหนด  

ทงัคณะกรรมการสวสัดิการ คณะกรรมการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 ผลลพัธ์เชิงบวกทางสังคม  

ด้วยตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมกับสงัคมในการจัดการประเด็นทางสังคมและสิงแวดล้อม ซึงเป็นปัจจัยสนับสนุนทีสําคญัใน

การสร้างเสริมความมนัคงทางอาหารและความสมดุลด้านสิงแวดล้อม ซีพีเอฟจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาสงัคมแบบองค์รวม 
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ส่งเสริมความเป็นอยู่ทีดี เพิมพูนความรู้และทกัษะทีจําเป็น สนับสนุนคู่ค้าธุรกิจและชมุชนไปสู่สิงทีดีกว่าและเตรียมพร้อมรับมือกับ

ความท้าทายทังในปัจจุบันและอนาคต ตามความมุ่งมันทีจะสร้างผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคม โดยบริษัทจะลงพืนทีสํารวจลักษณะ

และความต้องการชุมชนโดยรอบเพือสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน และระบุประเด็นผลกระทบต่อชุมชนก่อนเริมดําเนินโครงการ/

กิจกรรมต่างๆ เพือให้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดย

การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี ด้วยรูปแบบของเกษตรพนัธสญัญา การสนับสนุนการ

ซือขายสินค้าและบริการในท้องถินเพือกระตุ้นให้เกิดการหมนุเวียนเศรษฐกิจในชุมชน การสนับสนุนองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูก

พืชวตัถุดิบอาหารสตัว์ การส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการรายย่อย การส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดีกับเยาวชนผ่านโครงการเลียงไก่ไข่เพือ

อาหารกลางวันนักเรียน รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มเปราะบางทังผู้ สูงวัย ผู้พิการ และผู้ ด้วยโอกาสทีอาศัยอยู่บริเวณรอบสถาน

ประกอบการของบริษัทให้มีรายได้และสามารถยังชีพได้อย่างยังยืน โดยเฉพาะอย่างยิงช่วงการระบาดของโรคติดเชือ COVID-19 

ซงึมีผู้ เดือดร้อนจํานวนมาก เราได้ดําเนินโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภยัโควิด -19” และช่วยคู่ค้าทีเป็นรายย่อยกว่า 6 

พนัราย เพิมเงินหมนุเวียน ลดอตัราการตกงาน ได้มีโครงการลดระยะการรับเงินเป็นภายใน 30 วนั รวมถึงร่วมกบัคู่ค้าแจกอาหารให้

ชมุชนในโครงการ “ครัวปันอิม” เพอืพฒันาให้สงัคมเติบโตไปด้วยกนัอย่างยงัยืน 

ดินนาํป่าคงอยู่   

จากทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยู่อย่างจํากัด กอปรกับผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มลพิษทางสิงแวดล้อม ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ปัญหาขยะอาหารทีไม่ได้ถูกบริโภค และการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทีทวีความรุนแรงมากขึน ส่งผลทังทางตรงและทางอ้อมต่อ

คุณภาพชีวิตของคนในสังคม ความมนัคงทางด้านอาหาร และความต่อเนืองในการดําเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี บริษัทจึงมุ่งมันทีจะดําเนิน

ธุรกิจทีลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและ โดยดําเนินการสร้างผลกระทบต่อสิงแวดล้อมเชิงบวก ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ภายใต้ความมุ่งมัน “การบริหารทรัพยากรทีเป็นเลิศ” “การจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก” ควบคู่ไปกับ “สร้างคุณค่า 

ปราศจากขยะ” เพอืสร้างความสมดุลสิงแวดล้อมสู่อนาคตทียงัยืน  

บริษัทให้ความสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้อมและพลังงาน  

(หรือทีเรียกว่า “SHE&En Policy”) เพอืเป็นกรอบในการบริหารจัดการในทุกประเทศทีบริษัทมีการลงทุน โดยมุ่งเน้นการดําเนินกิจกรรมที

เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมและสงัคม ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสงูสุด การประยุกต์ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี

เพือบรรเทาผลกระทบต่อสิงแวดล้อม การปกป้องและส่งเสริมความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทังสร้างความ

ร่วมมือกับผู้ รับเหมา ผู้ จําหน่าย และคู่ค้าสําคัญให้มีการพัฒนางานด้าน SHE&En ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่ไปกับการดําเนินการ

สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกําหนด และข้อตกลงต่างๆ ทีมีต่อผู้มสี่วนได้เสียต่างๆ 

บริษัทได้พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้อม และพลังงาน หรือ “CPF SHE&En Standard” เพือเป็นกลไก

สําคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพสิงแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผล โดยมาตรฐาน CPF SHE&En Standard นี ได้รับการ 

ทวนสอบและรับรองจากบริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (ประเทศไทย)  ซึงเป็นสถาบันทีมีความรู้ ความชํานาญ และ

ประสบการณ์เฉพาะในการทวนสอบและรับรองมาตรฐานให้กับบริษัทชันนําหลายบริษัท ว่าเป็นมาตรฐานทีมีความสอดคล้องกับ

ข้อกําหนดมาตรฐานสากลทีเกียวข้อง ประกอบด้วย ISO14001:2015 หรือระบบบริหารจัดการด้านสิงแวดล้อม ISO45001:2018 หรือ

ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และ ISO50001:2018 หรือระบบบริหารจดัการพลงังาน ซงึจะช่วยยกระดบัความ

เชือมนัในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั สิงแวดล้อมและพลงังานของบริษัทให้กับผู้มีส่วนเกียวข้องทุกภาคส่วน ซึง

เนือหาครอบคลมุหลกัการ ดงัน ี 

1. การประเมินผลกระทบด้านสิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภยั ซึงครอบคลมุถึงการประเมินผลกระทบจากการนํานํามาใช้  

การประเมินปริมาณปล่อยระบายก๊าซเรือนกระจก และปริมาณการใช้พลงังาน   

2. การกําหนดมาตรการควบคุมกระบวนการทีอาจทําให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและอนัตรายต่อผู้ปฏิบตัิงานและนําไปปฏิบตัิ  

3. การจัดทําระบบการติดตามผลดําเนินงานและการปฏิบตัิตามกฎหมาย  
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4. การพฒันากระบวนการรับและจัดการข้อร้องเรียน ข้อขัดแย้งวิกฤติด้าน SHE&En จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทงัภายในและภายนอกของ

บริษัท เพอืให้สามารถป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีเกิดขนึ อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพอืให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนือง 

นอกจากนนั บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และความตระหนักในการดําเนินงานด้าน 

SHE&En อนัจะนําไปสู่การปฏิบตัิตามนโยบายและ SHE&En Standard ทวัทังองค์กร และกําหนดให้มีกระบวนการตรวจประเมินและ

รับรองการดําเนินงานมาตรฐานจากหน่วยตรวจประเมินอิสระจากภายนอก (Third Party Audit) ทุกหน่วยงานในประเทศไทยเป็น

ประจําทุกปี โดยผลการดําเนินงานตาม CPF SHE&En Standard ได้รายงานเข้าสู่การประชมุคณะกรรมการบริหารด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย สิงแวดล้อม และพลังงาน (CPF SHE&En Management Committee หรือ CPF SHE&En MC) อย่างต่อเนืองสมําเสมอ 

เพอืการพฒันาการบริหารจดัการได้อย่างเหมาะสมและทนัเหตุการณ์ 

สําหรับการวัดความก้าวหน้าและประสิทธิผลในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้อมและพลังงานของ

หน่วยงานต่างๆ ภายใต้การกํากบัดูแลของบริษัท บริษัทได้กําหนดตวัชีวดัประสิทธิผลการดําเนินงานด้าน SHE&En หรือ SHE&En KPIs ขึน 

พร้อมทังพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสอดคล้องกับ Global Reporting Initiative Standard หรือ GRI Standard ทุก

หน่วยงานจะต้องรายงานข้อมลูผ่านระบบคอมพิวเตอร์เป็นประจําทุกเดือน เพือให้ผู้บริหารทงัในระดบัหน่วยงาน สายธุรกิจ และ บริษัทใน

ภาพรวมสามารถติดตามข้อมลูเพือนํามาใช้ในการบริหารจดัการธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกบันโยบายและเป้าหมายของบริษัท 

 การบริหารทรัพยากรทีเป็นเลิศ 

ด้วยตระหนักถึงแนวโน้มการเปลียนแปลงและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติอนัเป็นต้นทุนสําคัญในการขับเคลือนเศรษฐกิจ

และการพฒันาสงัคม บริษัทจงึไม่หยุดนิงในการปรับปรุง ต่อยอด และพฒันากระบวนการผลิตด้วยการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียน

บูรณาการเข้ากับการดําเนินงานตลอดห่วงโซคุ่ณค่าสอดคล้องกบั นโยบายด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัสิงแวดล้อม และพลงังาน

ของบริษัท เพอืบริหารจดัการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุพร้อมทงับรรเทาผลกระทบต่อสิงแวดล้อมมาอย่างต่อเนือง ประกอบด้วย 

การจดัการการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บริษัทมุ่งมันในการลดผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยกําหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตร้อยละ 25 ในปี 2568 เทียบกับปี 2558/12 และเพือบรรลุตามเป้าหมายทีกําหนด บริษัทจึงได้ดําเนิน

โครงการดงัต่อไปนี  

- นําวิทยาศาตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ (Robot) และระบบอัตโนมัติต่างๆ 

(Automation) มาใช้เพือเพมิประสิทธิภาพการผลิตควบคู่กบัการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

- ส่งเสริมการใช้พลงังานหมนุเวียนมาใช้ตลอดกระบวนการผลิต ตงัแต่ธุรกิจอาหารสตัว์นําชีวมวลมาใช้เป็นเชือเพลิงทดแทนถ่านหิน

ในหม้อไอนํา ดําเนินการปรับเปลียนรูปแบบการเลียงไก่ไข่ให้อยู่ในลักษณะของ Complex ในกิจการประเทศไทย เพือเพิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  มูลไก่จากฟาร์มใน Complex ถูกรวบรวมเพือนําไปใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพือเป็น

เชือเพลิงสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเพือใช้ในฟาร์ม  ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ตลอดกระบวนการ

ผลิตอาหารสตัว์ การเลียงสตัว์ และการผลิตอาหาร เช่น โครงการซีพีเอฟโซลาร์รูฟทอป ระยะที 1 (แล้วเสร็จในปี 2563) และระยะที 

2 (แล้วเสร็จในปี 2565) ซึงสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 12,000 ตนั และ 3,800 ตนั ตามลําดบั นอกจากน ี

ยงัได้ดําเนินโครงการ “CPF Coal Free by the year 2022”  โดยมีวตัถุประสงค์เพือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการยกเลิก

การใช้ถ่านหินเป็นเชือเพลิงในหน่วยงานทงัหมด  ทําให้ บริษัท จะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 58,000 ตนั  

- พฒันากลุ่มผลิตภณัฑ์คาร์บอนตํา (Low Carbon Products) ซึงเป็นผลิตภณัฑ์ทีได้รับฉลากลดโลกร้อนจากองค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ทีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํากว่าค่าเฉลียของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน อันประกอบด้วย กลุ่ม

ผลิตภณัฑ์อาหารไก่เนือ กลุ่มผลิตภณัฑ์ไก่สด กลุ่มผลิตภณัฑ์หมสูด และกลุ่มผลิตภณัฑ์เป็ดสดและเป็ดปรุงสกุแช่แข็ง เพอืส่งมอบ

คุณค่าผ่านผลิตภณัฑ์ และมีส่วนร่วมในการกระตุ้นการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์คาร์บอนตํา โดยบริษัทได้รับฉลากลดโลกร้อนใน

กลุ่มผลิตภณัฑ์เป็ดเป็นรายแรกของประเทศไทย 
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บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(3) การขบัเคลือนทางธุรกิจเพือความยงัยนื หน้าที 80 

- ส่งเสริมการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์โดยการอนุรักษ์ ฟืนฟูป่าไม้และป่าชายเลนผ่าน โครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ” และ โครงการ 

“ซีพีเอฟ ปลกู ปัน ป้อง ป่าชายเลน” และมุ่งมนัเพิมพนืทสีีเขียวในฟาร์มและโรงงานของบริษัทอีกด้วย 

การจดัการมลพิษทางอากาศ 

ด้วยตระหนักถึงผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศไม่ว่าจะเป็นฝุ่ น กลิน หรือก๊าซเรือนกระจก บริษัทจึงได้กําหนดมาตรการการจัดการ

ผลกระทบตงัแต่ต้นทาง ดงันี 

- ติดตงัเครืองกรองฝุ่ นและเครืองกําจัดกลินในโรงงานอาหารสตัว์ เพอืป้องกนัมิให้ฝุ่ นและกลินทีเกิดจากกระบวนการผลิตฟุ้ งกระจาย

ออกไปจากบริเวณการผลิต รวมถึงนําระบบ Ozone หรือ ระบบกําจัดอากาศเสีย (Wet scrubber) เข้ามาใช้ในการกําจัดกลินจาก

ปล่องไอของเครืองอบแห้งอาหารสัตว์ด้วย ทังนี จากผลการตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศจากหน่วยงานตามที

กฎหมายกําหนดในปี 2564 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนดทุกหน่วยงาน 

- ธุรกิจการเลียงสัตว์บกให้ความสําคัญตังแต่แหล่งทีตังทีจะอยู่ในพืนทีห่างไกลจากเขตชุมชนและเขตการเลียงสัตว์ทีหนาแน่น 

พร้อมนําระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) มาใช้ และในธุรกิจการเลียงสัตว์ปีกยังมีการใช้แกลบรองพืน

โรงเรือน ซงึนอกจากจะเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของสตัว์แล้ว ยงัช่วยในการกําจดักลินด้วย  

- ปลูกต้นไม้ในพืนทีว่างระหว่างโรงเรือนและอาคารต่างๆ ในฟาร์ม เพือช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และใช้พืนทีให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 

การจดัการทรัพยากรนํา 

บริษัท ให้ความสําคญักับการใช้ทรัพยากรนําอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยกําหนดแนวทางในการบริหารจดัการความเสียงด้านนําขึน ประกอบด้วย  

- ประเมินความเสียงภาวะขาดแคลนนํา (Baseline Water Stress) ของพืนทีลุ่มนําทีหน่วยงานตังอยู่ เป็นประจําทุกปีโดยใช้ 

Aqueduct Water Risk Atlas ซึงพัฒนาโดย World Resources Institute (WRI) ทําให้สามารถลําดับความสําคัญในการบริหาร

จดัการนาํในระดบัหน่วยงานได้  

- จดัให้มีระบบการจัดเก็บข้อมลูปริมาณการใช้นําของทุกหน่วยงาน เพือนํามาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้นําอย่างต่อเนือง 

เหมาะสมในทุกประเภทกิจกรรม กําหนดเป้าหมายลดปริมาณการนํานํามาใช้ต่อหน่วยผลผลิตลงร้อยละ 30 จากระดบัปีฐาน 2558 

ภายในปี 2568/13 

- เพิมประสิทธิภาพการใช้นําตามหลกัการ 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle โดยธุรกิจอาหารสตัว์บกนํา RO Reject Water มา

ใช้รดนําต้นไม้และล้างพืนถนน ฟาร์มเลียงกุ้ งและโรงงานผลิตอาหารนําเทคโนโลยี Ultra-filtration มาบําบัดนําทีใช้แล้วให้

สามารถนํานํากลบัไปใช้ใหม่อย่างเหมาะสมได้  

- บริหารจัดการนําร่วมกับชุมชน ในธุรกิจเลียงสกุรและไก่ไข่นํานําทีผ่านบําบดัจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากไปใช้เป็นนําปุ๋ ยให้แก่

ชมุชนรอบๆ ฟาร์ม ช่วยลดต้นทุนการเพาะปลกู บรรเทาปัญหาภยัแล้งให้กับชุมชนได้ รวมทังเสริมสร้างความสมัพนัธ์ทีดีกับชุมชน

อย่างยงัยืน  

การจดัการของเสีย  

ของเสียทีเกิดจากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ทีสามารถนําไปใช้ประโยชน์อนืๆ ได้ทงัทางตรงและทางอ้อม เช่น นําไปใช้

เป็นอาหารสัตว์ นําไปผลิตปุ๋ ยหรือวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นต้น บริษัทได้กําหนดเป้าหมายการลดปริมาณของเสียทีต้องนําไป

กําจัดด้วยวิธีการฝังกลบและเผาต่อตนัการผลิตลงร้อยละ 35 ในปี 2568 เทียบกับปี 2558/13 เพือให้บรรลตุามเป้าหมายทีตงัไว้ บริษัท

ได้นําหลักการจัดการของเสีย 4Rs มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมอย่างต่างๆ ในทุกสายธุรกิจ โดยพยายามทีจะผลักดันให้มีการลดของ

เสียทีแหล่งกําเนิดเพือลดปริมาณของเสียทีเกิดขึน (Reduce) โดยเฉพาะของเสียกลุ่มพลาสติก ด้วยการปรับเปลียนรูปแบบการจดัซือ

สารเคมีในบรรจภุณัฑ์ทีสามารถนํากลบัไปบรรจใุหม่ได้ หรือในบรรจภุณัฑ์ทีมีขนาดใหญ่ขึน เช่น ในกิจการประเทศไทย เวียดนาม ลาว 

กมัพูชา มีการลดใช้ถุงพลาสติกในโรงงานอาหารสตัว์โดยการบรรจุใน Big Bag และบรรจุในไซโลแทน ส่งเสริมการนําของเสียกลบัไป
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บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(3) การขบัเคลือนทางธุรกิจเพือความยงัยนื หน้าที 81 

ใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse) การนําถังบรรจุพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานอาหารสําเร็จรูปในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เบลเยียม 

ตลอดจนการนํามาแปรรูปเพือใช้ใหม่ (Recycle) เช่น การนําตะกอนจากระบบบําบัดนําเสีย ซึงแต่เดิมเป็นของเสียทีโรงงานต้อง

นําไปกําจัดด้วยการฝังกลบ ไปใช้ทําเป็นปุ๋ ยหมกัซงึนอกจากจะชว่ยลดผลกระทบสิงแวดล้อมจากการฝังกลบของเสียแล้ว ยงัสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดของเสียด้วย รวมถึงการนํานํามันทีผ่านกระบวนการทอดอาหารในโรงงานอาหารทังในประเทศและ

ต่างประเทศส่งต่อไปยังผู้ผลิตไบโอดีเซลเพือใช้เป็นสารตังต้น เป็นต้น ทังนี ในปี 2564 นี บริษัทสามารถลดปริมาณของเสียทีต้อง

นําไปกําจดัด้วยการฝังกลบและเผาลงได้กว่าร้อยละ 40 เมอืเทียบกบัปีฐาน/14 

 การจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก 

เพราะวัตถุดิบเพือการผลิตสินค้าของบริษัทมีพืนฐานจากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทจึงมุ่งมันในการดําเนินธุรกิจทีร่วมบรรเทา

ผลกระทบทางสิงแวดล้อมและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท ตังแต่การจัดหาวัตถุดิบอย่าง

รับผิดชอบ จนกระทงัการแก้ปัญหาด้วยวิถีทางธรรมชาติ (Nature-Based Solutions)  

การบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทาน 

เพือการพัฒนาและการเติบโตขององค์กรอย่างยงัยืนภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดการ

พืนฐานความมนัคงในการจดัหาอย่างรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อปุทาน สร้างการเจริญเติบโตอย่างยงัยืนตลอดกระบวนการดําเนินงาน

ของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจ ตังแต่ปี 2558 บริษัทจึงได้เริมแบ่งปันแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบผ่านการสือสารและ 

การฝึกอบรมในเรืองนโยบายการจัดหาอย่างยังยืนและแนวปฏิบัติสําหรับคู่ ค้าธุรกิจ และขยายการส่งมอบนโยบายไปยงัคู่ค้า

ธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงได้ผนวกการประเมินตนเองด้านความยังยืนทังในมิติสิงแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ 

(Environment, Social, and Governance: Supplier Sustainability Self-Assessment) ของคู่ ค้าธุรกิจมาเป็นส่วนหนึงในการ

ประเมินด้านความยังยืนของคู่ค้าธุรกิจเบืองต้น ตามแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยังยืนของซีพีเอฟ (CPF 

Supply Chain ESG Management Approach)  

บริษัทมีแผนพัฒนาคู่ค้าธุรกิจอย่างยงัยืนผ่านการสือสารและแลกเปลียนความรู้ในการเข้าพบคู่ค้า (On-site visit) การตรวจประเมิน 

การจัดงาน Capacity Building for Partnership และการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Supply Chain Sustainability Focus Group) 

ระหว่างคู่ค้าธุรกิจหลักและตัวแทนของบริษัทเป็นประจําทุกปี เพือสือสารและหารือร่วมกันในประเด็นด้านการบริหารจัดการต่างๆ 

ภายใต้นโยบายการจัดหาอย่างยงัยืนฯ นอกจากนี บริษัทยงัได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน ในการดําเนินงานภายใต้ “โครงการความร่วมมือพฒันาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย” เพือให้ความรู้ เกียวกับ

การบริหารจัดการแรงงานและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในห่วงโซ่อุปทานบริหารจัดการแรงงานด้วยความรับผิดชอบและ

ถกูต้องตามกฎหมาย ยกระดบัคุณภาพชีวิตแรงงาน และสอดรับกับนโยบายของบริษัท 

การจดัหาวตัถดิุบทีมาจากแหล่งทียงัยืน/ปราศจากการตดัไม้ทําลายป่า 

บริษัทไม่สนับสนนุแหล่งเพาะปลกูวตัถดุิบหลกัทางการเกษตรทีไม่มีเอกสารสิทธิหรือบุกรุกพืนทีป่า และต้องไมม่าจากแหล่งทีมาของ

ปลาป่นทีเสียงต่อการสญูพนัธุ์ โดยบริษัทจะจัดหาวตัถุดิบหลกัทีสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ถึงพืนทีเพาะปลกูหรือแหล่งทีมา ซึง

สอดคล้องกับความมุ่ งมันว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการต่อต้านการตัดไม้ทําลายป่า และมีเป้าหมายทีจะ

จัดหาวตัถุดิบหลักทางการเกษตรทีใช้ในกระบวนการผลิต จํานวน 5 รายการ ได้แก่ ปลาป่น ข้าวโพด ถวัเหลือง นํามันปาล์ม และ 

มันสําปะหลัง ทีสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงต้นทาง/พืนทีเพาะปลูกได้อย่างครบถ้วน รวมถึง บริษัทได้ตังเป้าหมายทีจะจัดหา

วตัถดุิบหลกัทีมาจากพืนททีีได้รับการตรวจสอบแล้วว่าปราศจากการตดัไม้ทําลายป่า ภายในปี 2573  

ตังแต่ปี  2558 จนถึงปัจจุบัน ปลาป่นทังหมดทีจัดหาและใช้ในกิจการประเทศไทยมาจากผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูป 

(By-Product) รวมถึงการจัดหาและใช้ปลาป่นจากผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูป (By-Product) ในกิจการประเทศเวียดนามได้รับ

การรับรองมาตรฐาน MarinTrust ซึงเป็นมาตรฐานการผลิตปลาป่นและนํามันปลาอย่างยังยืนในระดับสากลทีดีทีสุดในปัจจุบัน 

สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และไม่เป็นผลพลอยได้จากพันธ์ุทีมีความเสียงต่อการสูญพันธ์ุ ตามนิยามในบัญชีแดงของ IUCN 

 
/14 เฉพาะกิจการประเทศไทย 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 
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(World Conservation Union) และกําลังดําเนินงานเพือขยายการดําเนินงานจัดหาปลาป่นอย่างรับผิดชอบในกิจการต่างประเทศ

ต่อไป 

ข้าวโพดทีใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ในกิจการประเทศไทยทงัหมดถูกจัดหาภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลบั (Corn Traceability) ที

บริษัทได้พัฒนาขึนตังแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ซึงคู่ค้าจะต้องระบุข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและ/หรือหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล มี

เอกสารสิทธิทีดินถูกต้องตามกฏหมาย ไม่บุกรุกพืนทีป่า ก่อนทีจะเริมขายผลผลิตให้กับซีพีเอฟ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับ

ข้าวโพดถึงพืนทีเพาะปลูกได้ 100% นอกจากนี บริษัทได้เดินหน้าพัฒนาแนวทางการจัดหากากถัวเหลือง นํามันปาล์ม และ 

มนัสําปะหลังทีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงได้วางแผนการติดตามและตรวจสอบทีมาของวตัถุดิบหลักเพือให้มนัใจได้ว่า

ปราศจากการตดัไม้ทําลายป่า  

ขณะเดียวกัน บริษัทได้ส่งเสริมความรู้และทักษะการเพาะปลูกทีถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ .4402-2553 

(Thai Agricultural Standard–TAS 4402-2010, Good Agricultural Practices for Maize) ตังแต่การวิเคราะห์ดิน วิธีการเพาะปลูก 

การใช้ปุ๋ ยทีเหมาะสม การกําจดัวชัพืช และการใช้สารเคมทีีถกูต้องแกเ่กษตรในโครงการ “เกษตรพงึตน ข้าวโพดยงัยืน” ตงัแต่ปี 2558 

ทงัยงัได้พฒันาสือกลางทีจะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยในประเทศไทยสามารถเข้าถึงข้อมลูเพือการซือ-ขายผลผลิต องค์ความรู้ในการ

เพาะปลูกเพือให้ได้ผลผลิตมากขึน และช่วยในการบริหารจัดการการขนส่งวัตถุดิบสู่โรงงานผลิตอาหารสัตว์หรือจุดรับซือผลผลิต

ได้มาอยา่งต่อเนือง 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

บริษัทไม่เพียงให้ความสําคัญกับการดําเนินงานอย่างยังยืนตังแต่ต้นทางการได้มาของวัตถุดิบทางการเกษตร ซีพีเอฟยังเห็นถึง

ความสําคัญของการส่งเสริมการพัฒนาการประมงแบบหลากหลายสายพันธุ์ซึงเป็นลกัษณะเฉพาะของท้องทะเลในแถบอ่าวไทย 

และการนําแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิถีธรรมชาติ (Nature-Based Solutions) เข้าเป็นส่วนหนึงในการบรรเทาผลกระทบต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพซงึมคีวามสําคญัต่อระบบนิเวศของโลก  

ซีพีเอฟในฐานะสมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยได้ทํางานร่วมกับคณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย 

(Thai Sustainable Fisheries Roundtable : TSFR) ดําเนินงานส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบปลาป่นอย่างยังยืนในแถบอ่าวไทยซึงมี

ความหลากหลายของสายพนัธุ์สตัว์นําในท้องทะเลให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดบัโลก ผ่านโครงการ Fishery Improver Project 

หรือ FIP พร้อมจัดทําแผนงาน (Fishery Action Plan: FAP) ของฝังอ่าวไทยตงัแต่ปี 2559 โครงการฯ ดังกล่าวได้รับการอนุมัติเข้าสู่

มาตรฐานการประมงยังยืน MarinTrust Improvement Programme เมือปี 2563 ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน MarinTrust แบบ 

Multi-species Assessment Methodology เป็นโครงการแรกของโลก ซึงถือเป็นความสําเร็จครังสําคัญในการปกป้องและอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องทะเลของประเทศไทย 

ตังแต่ปี 2557 บริษัทดําเนินโครงการซีพีเอฟ ปลูก -ปัน -ป้อง ป่าชายเลน อย่างต่อเนือง จากความทุ่มเทในการอนุรักษ์และฟืนฟูป่า 

ชายเลน ใน 5 จังหวดัในประเทศไทย ทําให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นําวยัอ่อนส่งผลให้ทรัพยากร

สตัว์นํากลับคืน ชุมชนโดยรอบสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทีได้รับการฟืนฟู โดยชุมชนในโครงการสองพืนที ได้แก่ 

ชมุชนปากนําประแส จังหวดัระยอง และชุมชนบางหญ้าแพรก จงัหวดัสมทุรสาคร สามารถต่อยอดพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศโดย

ชมุชน  

บริษัทดําเนินโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มนําป่าสัก เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี ในประเทศไทย ตังแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

สามารถเปลียนพืนทีแห้งแล้งเป็นป่าสีเขียวทีมีพนัธุ์ไม้หลากหลายชนิด คืนความชุ่มชืนกลบัสู่ธรรมชาติ บริษัทได้ติดตามและสํารวจ

ประชากรสัตว์มีป่าโดยใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap) ในพืนทีเขาพระยาเดินธง พบว่ามีสุนัขจิงจอกซงึเป็นสัตว์ป่า

คุ้มครองเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืนทีของการฟืนฟูเขาพระยาเดินธง นอกจากนี ยังพบนกจาบปีกอ่อนป่าสน หรือ Pine Bunting ใน

พืนทีโครงการเขาพระยาเดินธงเป็นครังแรกทงัในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึงได้รวบรวมเป็นข้อมลูพืนฐาน

เพือการติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพในโครงการยุทธศาสตร์เพือการแก้ปัญหาด้วยวิถีธรรมชาติ 

(Nature-Based Soutions) โดยทําให้บริษัทสามารถวดัผลความคืบหน้าได้ต่อไป 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 
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 สร้างคุณค่า ปราศจากขยะ 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจดัการของเสียทีเกิดจากการกระบวนการผลิตอาหาร การบริโภค และการจัดการหลงั

การบริโภค ทงัขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารหลังการบริโภคซึงเป็นประเด็นปัญหาระดับโลกทีบริษัทไม่สามารถละเลยได้ ใน

ฐานะผู้ผลิตอาหาร บริษัทมุ่งมนัในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการสูญเสียอาหาร ขยะอาหาร และบรรจุภณัฑ์ เพือใช้ทรัพยากรให้เกิด

คุณค่าสงูสดุ ด้วยการกําหนดเป้าหมาย นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการสูญเสียอาหารและขยะอาหารและด้านบรรจุ

ภัณฑ์ทยัีงยืนบนพืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตลอดห่วงโซ่คณุค่า 

การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร 

ซีพีเอฟกําหนดนโยบายด้านการจัดการสญูเสียอาหารและขยะอาหาร โดยมีเป้าหมาย ส่งเสริมการลดการสญูเสียอาหารในห่วงโซ่

คุณค่า และลดปริมาณขยะอาหาร ในกระบวนการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นศนูย์ภายในปี 2573/15 โดยมีแนวทางปฎิบตัิดงันี  

- จดัทําฐานข้อมูลการสญูเสียอาหาร อาหารส่วนเกิน และขยะอาหารสอดคล้องกับข้อกําหนด Food Loss & Waste Protocol เพือ

ประเมินการสญูเสียอาหารและขยะอาหารและหามาตรการป้องกนัและลดการสญูเสียอาหารและขยะอาหารให้น้อยลง 

- ลดการสูญเสียอาหาร อาหารส่วนเกิน และขยะอาหาร ตลอดกระบวนการผลิต การขนส่ง รวมถึงช่องทางการขายอาหารและ

ร้านอาหาร ด้วยการวางแผนทีมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต การควบคุมกระบวนการ การควบคุมคุณภาพ การเก็บ

รักษาและการตรวจสอบ และการเพิมมลูค่าผลผลิตพลอยได้ อาหารส่วนเกิน และขยะอาหาร 

- สนับสนุนการนําอาหารสญูเสีย อาหารส่วนเกิน และขยะอาหารมาหมนุเวียนไปใช้ประโยชน์บนพืนฐานเศรษฐกิจหมนุเวียนและ

มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ซึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม และการเปลียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เช่น การนําเปลือกไข่ ไปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน การบําบัดนําทิงทีมีอินทรีย์วตัถุ เช่น เลือด และไขมัน ด้วยระบบไบโอ

ก๊าซผลิตพลงังานชวีภาพเพือผลิตไอนําใช้ในกระบวนการผลิต 

- สร้างความตระหนกัและส่งเสริมด้านการบริโภคและการผลิตอย่างยงัยืน เพอืลดการสญูเสียอาหารอาหารส่วนเกิน และขยะอาหาร 

ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการมีโครงการความร่วมมือต่างๆ การสือสาร การให้ความรู้ และการรณรงค์ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ “กิน

เกลียง เลยีงโลก” รณรงค์ให้เพือนพนักงานบริโภคอาหารอย่างรู้คุณค่า ไม่เหลือทิงเป็นขยะอาหาร และโครงการ “Circular Meal 

มือนีเปลียนโลก” ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมลูนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (ประเทศไทย) หรือ SOS และบริษัท จีอีพีพี สะอาด 

จํากัด หรือ GEPP เพือนําอาหารส่วนเกินในกระบวนการผลิตและการจัดจําหน่าย รวมถึงวตัถุดิบ ไปส่งมอบให้กับชุมชนต่างๆ ใน

กรุงเทพมหานคร เพือปรุงเป็นมืออาหารและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ยสําหรับสมาชิกในชมุชน 

บรรจุภณัฑ์ยงัยืน 

ซีพีเอฟมุ่งมนัวิจยัและพฒันาการออกแบบและการจัดการบรรจุภณัฑ์อย่างยังยืนบนพืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียนตลอดห่วงโซ่

คุณค่า เพือใช้ทรัพยากรในการผลิตบรรจุภณัฑ์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ลดปัญหาขยะจากบรรจุภณัฑ์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้

วัสดทุีช่วยลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

- มุ่งมันพฒันาบรรจุภัณฑ์ทีลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยทีสดุ ตงัแต่ปี 2556 ธุรกิจอาหารสัตว์บกนําถังบรรจุอาหารสตัว์ขนาดใหญ่ 

(Bulk Feed Tank) มาใช้ทดแทนการใช้ถุงบรรจุอาหารสัตว์พลาสติก ตังแต่ปี 2549 ธุรกิจการเลียงกุ้ งได้นําถัง Q-Pass Tank ซึง

สามารถนํามาล้างฆ่าเชอืและใช้ใหม่ได้ มาใช้แทนถงุพลาสติกบรรจลุกูกุ้ ง ธุรกิจผลิตไก่เนือครบวงจรในกิจการประเทศไทยเปลียน

มาใช้กระบะสแตนเลสแทนถุงพลาสติกขนย้ายชินส่วนผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต ตะกร้าพลาสติกทีนํากลับไปใช้ซําได้  

ใช้ขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารระหว่างโรงงานผลิต ศูนย์กระจายสินค้า และนําส่งลูกค้า และบริษัทพยายามลดใช้พลาสติกใช้ครัง

เดียวทิง ได้แก่ ออกแบบแก้วยกดืมเพือลดการใช้หลอดพลาสติกในร้านสตาร์คอฟฟี และใช้ภาชนะทีนํามาใช้ซําได้แทนการบรรจุ

ภณัฑ์ประเภทใช้ครงัเดียวทิงเมอืรับประทานอาหารภายในร้านอาหารเชสเตอร์ 

- ร่วมกับผู้ ผลิตวัสดุและผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทีคํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและ

สามารถหมนุเวียนนํากลบัมาใช้ได้ โดยพฒันาบรรจุภณัฑ์พลาสติกทีนํากลบัไปใช้ใหม่ได้ 100% เช่น สินค้าหมสูดและไก่สดแช่เย็น 

 
/15 เฉพาะกิจการประเทศไทย 
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CP Selection และ ผลิตภัณฑ์ CP ไข่ม้วนออมเล็ต ซึงใช้เทคโนโลยีพลาสติกฟิล์ม 2 ชันทีเป็นชนิดเดียวกัน (Mono Material) 

รวมถึงนําวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในบรรจุภัณฑ์ต่างๆ โดยต้องไม่กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร กล่องกระดาษและกล่อง

กระดาษลกูฟกูทใีช้บรรจสุินค้าเพือการขนส่ง ทําจากกระดาษรีไซเคิล ถาดไข่ไก่ทําจากกระดาษรีไซเคิลหรือพลาสติก PET รีไซเคิล 

(rPET) เป็นต้น 

สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมของความมุ่งมัน“การบริหารทรัพยากรทีเป็นเลิศ” “การจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก” และ “สร้าง

คุณค่า ปราศจากขยะ” ได้ทีรายงานความยงัยืน ประจาํปี 2564 ในบทดินนําป่าคงอยู ่

จากความมุ่งมนัในการดําเนินธุรกิจทีผนวกภายใต้กลยุทธ์ด้านความยงัยืนมาอย่างต่อเนือง บริษัทมีแผนบริหารจดัการประเด็นต่างๆ 

และปรับตวัให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุนัและพร้อมรับการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขนึในอนาคต ทงัในเรือง นวตักรรมอาหารเพอืเพิม

มลูค่าของผลติภณัฑ์ การให้ข้อมลูผู้บริโภค การดแูลสวสัดิภาพสตัว์ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การดแูลคู่ค้าและชมุชน การบริหาร

ทรัพยากร การจัดการการสญูเสียอาหารและขยะอาหาร (Food Loss and Waste) รวมถึงบรรจภุัณฑ์ เพือให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้

อย่างมนัคงและยงัยืน 
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4. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)  

4.1 ผลการดาํเนินงาน 

ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานต่อไปนี เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท 

สําหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2564  

4.1.1 การลงทุนทสีําคัญระหว่างรอบบัญชี 

การโอนกิจการทังหมดของบริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิง จํากัด เข้าทําการโอนกิจการให้แก่บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

(“MAKRO”) และการเสนอขายหุ้นใน MAKRO ให้แก่ประชาชนทวัไป 

ในระหว่างไตรมาสที 4 ของปี 2564 บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิง จาํกัด (“CPRH”) ซงึเป็นบริษัทร่วมทีซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมในสดัส่วน

ร้อยละ 20.00 ผ่านบริษัทย่อยแห่งหนึง (บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิง จํากัด (“CPM”)) ได้เข้าทําการโอนกิจการทังหมด (“EBT”) ให้แก่ 

MAKRO โดย MAKRO ได้ออกและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิมทุนให้แก่ CPRH เพือชําระเป็นค่าตอบแทนสําหรับการทํา EBT ดังกล่าว ทําให้

บริษัทมสีดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10.21 ใน MAKRO โดยรายการดงักล่าวได้เสร็จสินเมือวนัที 25 ตลุาคม 2564 

จากการได้มาซงึหุ้น MAKRO ตามทีกล่าวมาข้างต้นเป็นผลให้ CPM และผู้ ถือหุ้น MAKRO อีก 1 ราย มีหน้าทีต้องทําคําเสนอซือ

หลักทรัพย์ทังหมด (Mandatory Tender Offer) ทีราคาหุ้ นละ 43.50 บาท ในช่วงระหว่างวันที 27 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 เมือ

สินสดุระยะเวลาการทําคําเสนอซือ CPM รับซือหุ้นสามญัใน Makro จํานวน 1,372 หุ้น คิดเป็นมลูค่า 0.06 ล้านบาท 

ช่วงระหว่างวนัที 4 - 9 ธันวาคม 2564   MAKRO ได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ประชาชนทัวไป (“PO”) 

ซึง CPM ได้นําหุ้น MAKRO จํานวน 66,000,000 หุ้ น ร่วมเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไปด้วย โดยภายหลังการ PO เสร็จสิน บริษัทมี

สดัส่วนการถือหุ้นใน MAKRO คิดเป็นร้อยละ 8.85  
 

4.1.2  การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

 

ในปี 2564 การระบาดของโรค COVID-19 ยงัคงส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทวัโลก สําหรับธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดทีรุนแรงขึนของโรค COVID-19 ซึงทําให้กําลังซือของผู้บริโภคลดลงและต้นทุนในการดําเนินงานของบริษัทเพิมขึน อันส่งผลให้

บริษัทมกีําไรสทุธิ จํานวน 13,028 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50 เมอืเทียบกบัปีก่อน จากปัจจัยหลกั ดงันี 

1. อตัรากําไรขนัต้นอยู่ทีร้อยละ 13 อยู่ในระดบัทีตํากว่าปีทีผ่านมาทร้ีอยละ 18 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากระดบัราคาสกุร โดยเฉพาะ

ในประเทศเวียดนามทีปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ 20 และต้นทุนการผลิตอาหารสตัว์ทีปรับเพมิขนึจากราคาวตัถุดิบทวัโลกที

ปรับตวัสงูขึนเฉลียมากกว่าร้อยละ 20 จากปีกอ่น  
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2 ราคาสกุรทีปรับตวัลดลงยงัส่งผลให้กําไร(ขาดทุน)จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพลดลง 2,111 ล้าน 

บาทจากปีก่อน  

3. ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนลดลง 5,087 ล้านบาท จากปีทีผ่านมา โดยส่วนใหญ่มาจากผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมใน

ประเทศจีน ประเทศแคนาดา และ CPALL ทีลดลง 

รายได้จากการขายของบริษัทในปี 2564 มีจํานวน 512,704 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการเปลียน

สถานะของ Chia Tai Investment Co., Ltd. จากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมเมือเดือนธันวาคม 2563 ทังนี หากไม่นับผลกระทบจากการ

เปลียนสถานะดงักล่าว รายได้จากการขายในปี 2564 ปรับตวัเพิมขึนร้อยละ 10 

4.1.3 ผลการดําเนินงานแบ่งตามกิจการ 

  ปี 2563 ปี 2564 
เปลยีนแปลง 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กิจการประเทศไทย 180,570 31% 189,191 37% 5% 

1.1 ในประเทศ 151,429 26% 160,050 31% 6% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 38,563 7% 43,441 8%   

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 89,952 15% 91,893 18%   

ธุรกิจอาหาร 22,914 4% 24,716 5%   

1.2 ส่งออก 29,141 5% 29,141 6% 0% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 58 0% 104 0%   

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 8,506 1% 6,951 1%   

ธุรกิจอาหาร 20,577 3% 22,086 4%   

2. กิจการต่างประเทศ 409,143 69% 323,513 63% -21% 

2.1 ประเทศจีน (CPP) 157,688 27% 30,456 6% -81% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 117,430 20% - N/A   

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 30,072 5% 20,050 4%   

ธุรกิจอาหาร 10,186 2% 10,406 2%   

2.2 ประเทศเวียดนาม 107,793 18% 111,111 22% 3% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 28,043 5% 33,066 6%   

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 75,181 13% 72,209 14%   

ธุรกิจอาหาร 4,569 1% 5,836 1%   

2.3 ประเทศอืนๆ 143,662 24% 181,946 35% 27% 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 34,097 6% 50,461 10%   

ธุรกิจเลียงสตัว์และแปรรูป 70,980 12% 86,343 17%   

ธุรกิจอาหาร 38,585 7% 45,142 9%   

รายได้จากการขายรวม 589,713 100% 512,704 100% -13% 

รายได้อนื 18,072   16,256     

รวมรายได้ 607,785   528,960   -13% 

 

 

 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(4) การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้าที 87 

- กิจการประเทศไทย 

กิจการประเทศไทยมีสัดส่วนรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท โดยมีรายได้จากการ

ขายอยู่ที 189,191 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 5 จากปีก่อน  โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิมขึนจากการขายอาหารสตัว์ทีปรับตวัเพิมขึน

และการส่งออกอาหารแปรรูปทีเพมิขึน 

- กิจการต่างประเทศ 

กิจการต่างประเทศมีสัดส่วนรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 63 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท โดยมีรายได้จากการ

ขายอยู่ ที 323,513 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 จากปีก่อน ซึงเป็นผลมาจากการเปลียนสถานะของ CTI ทังนี หากไม่นับ

ผลกระทบจากการเปลียนสถานะดงักล่าว รายได้จากการขายปี 2564 ปรับตวัเพิมขึนร้อยละ 10 จากการขยายงานอย่างต่อเนือง

ของกิจการในต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิงประเทศมาเลเซีย อินเดีย และฟิลิปปินส์  

4.2. ฐานะการเงิน 

(1) สินทรัพย์ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีจํานวน 842,681 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 

216,550 ล้านบาท ทีดิน อาคารและอุปกรณ์จํานวน 230,507 ล้านบาท ค่าความนิยมจํานวน 60,817 ล้านบาท เงินลงทุน

ระยะยาวจํานวน 265,874 ล้านบาท และอนืๆ จํานวน 68,933 ล้านบาท 

สินทรัพย์รวมเพมิขึนจากสินปี 2563 จํานวน 80,962 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 สาเหตุหลกัมาจาก 

- สินค้าคงเหลือทีเพมิขึนจํานวน 21,295 ล้านบาท จากราคาวตัถดิุบอาหารสตัว์และการสํารองวตัถดุิบทีเพมิขึน  

- สินทรัพย์ชีวภาพเพิมขึนจํานวน 10,457 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากปริมาณสกุรขุนคงเหลือทีเพิมขึนจากภาวะสินค้าล้นตลาด

ในประเทศเวียดนาม 

- เงินลงทุนระยะยาวเพิมขึนจํานวน 15,599 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการได้มาซึงหุ้ นสามัญใน MAKRO จากการเข้าทํา

รายการ EBT ของ CPRH ทําให้มีมลูค่าเงินลงทนุเพิมขนึจํานวน 7,349 ล้านบาท และได้ส่วนแบ่งกําไรจาก CP ALL จํานวน 

4,391 ล้านบาท  

- ทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึนจํานวน 30,369 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการซือธุรกิจในอินเดียและรัสเซียจํานวน 10,899 

ล้านบาท และขยายการดําเนินงานของธุรกิจอาหารสตัว์ โรงชําแหละสกุรและอาหารแปรรูป 

(2) หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 หนีสินรวมของบริษัทมีจํานวน 555,544 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนจาํนวน 

44,372 ล้านบาท หนสิีนทีมีภาระดอกเบียจํานวน 430,717 ล้านบาท หนีสินตามสญัญาเช่าจํานวน 33,900 ล้านบาท และอนืๆ 

จํานวน 46,555 ล้านบาท 

หนสีินรวมมีจํานวนเพิมขึนจากสินปี 2563 จํานวน 56,004 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 โดยการเปลียนแปลงทีเกิดขนึส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากการเพิมขนึของหนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวน 46,471 ล้านบาท เพือขยายการดําเนินงาน ลงทุนเพิมเติมและ

จ่ายชําระคืนเงินกู้  โดยหุ้นกู้ เพิมขึนจํานวน 22,754 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิมขึนจํานวน 36,328 

ล้านบาท   

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจํานวน 287,137 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2563 จํานวน 24,958 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนใหญ่เพิมขึนจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินจํานวน 16,862 ล้านบาท 

(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีลูกหนีการค้าและลกูหนีอืนสุทธิจํานวน 38,471 ล้านบาท ซึงผู้บริหารได้กําหนดนโยบาย

ควบคุมความเสียงด้านการให้เครดิต  โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายทีขอวงเงินสินเชือและพิจารณา

ปัจจัยอืนๆ ทีอาจส่งผลต่อความเสียงด้านเครดิตของลูกค้า ซึงรวมถึงความเสียงของการผิดนัดชําระซึงเกียวข้องกับ

อตุสาหกรรม และประเทศทีลกูค้าดําเนินธุรกิจอยู ่ 
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บริษัทมีสินค้าคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 73,431 ล้านบาท ประกอบด้วย วัตถุดิบจํานวน 40,765 ล้านบาท 

สินค้าสําเร็จรูปจํานวน 18,841 ล้านบาท และอืนๆ จํานวน 14,941 ล้านบาท ทังนี บริษัทมีค่าเผือการปรับลดมูลค่าสินค้า

ลดลงจํานวน 1,116 ล้านบาท ซงึคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของสินค้าคงเหลือรวม  

(4) สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 22,029 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสด ณ วนัสนิงวดจํานวน 35,286 ล้านบาท ลดลงจากสินปี 2563 ร้อยละ 35 โดยมีกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมดงันี 

กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 6,420 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกําไรจากการดําเนินงาน 

กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนจํานวน 22,705 ล้านบาท  ส่วนใหญ่มาจากรายจ่ายลงทุนจํานวน 24,163 ล้านบาทและซือ

บริษัทย่อยจํานวน 10,704 ล้านบาท และได้มาจากเงินปันผลรับจํานวน 11,568 ล้านบาท  

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 5,744 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการจ่ายชําระเงินกู้ ยืมและหุ้นกู้ จํานวน 64,863 

ล้านบาท จ่ายดอกเบียและเงินปันผลจํานวน 29,981 ล้านบาท จ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่า 5,046 ล้านบาท และได้มา

จากการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินจํานวน 49,393 ล้านบาท และออกหุ้นกู้จํานวน 45,000 ล้านบาท 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 หนีสินทีมีภาระดอกเบียประกอบด้วย เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและตวัแลกเงินจาํนวน 218,154 

ล้านบาท หุ้นกู้ จํานวน 211,107 ล้านบาท และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายทุนจํานวน 15,000 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมระยะ

ยาวและหุ้นกู้ทีจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี เท่ากับ 39,065 ล้านบาท และถึงกําหนดชําระภายหลัง 1 ปี เท่ากับ 301,240 

ล้านบาท 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  อตัราส่วนหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ทีคํานวณตามหลกัเกณฑ์ที

ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ทกุชดุทียงัมไิด้ไถ่ถอน เป็นดงันี 

 อตัราส่วนหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  

(หน่วย : เท่า) งบรวม งบเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู้ ทีออกก่อนหุ้นกู้  CPF ครังที 2/2556/16 1.75 1.06 

หุ้นกู้  CPF ครังที 2/2556 และหุ้นกู้ ทีออกหลงัจากนัน/17 /18 1.35 N/A 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมอยู่ที 1.93 เท่า เพิมขึนจากสินปี 2563 ทีมีอตัราส่วน

อยู่ที 1.91 เท่า ในขณะทีความสามารถในการชําระหนีสินลดลงโดยพิจารณาจากอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกําไร

ก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมและค่าตดัจําหน่าย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที 8.33 เท่า เพมิขึนจากสินปี 2563 ที

มีอัตราส่วนอยู่ที 4.42 โดยเป็นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินระยะยาวในปี 2564 จากการออกหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงินเพิมขึน และการปรับตวัลดลงของ EBITDA เป็นผลมาจากราคาสกุรในประเทศเวียดนามปรับตวัลดลง อีก

ทงัต้นทุนการผลิตอาหารสตัว์ทีปรับเพิมขึนจากราคาวตัถุดิบทีสงูจากปีก่อน โดยราคาสกุรทีปรับตวัลดลงส่งผลให้ขาดทุนจาก

การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพเพิมขึน นอกจากนี ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนลดลงจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทร่วมในประเทศจีน ประเทศแคนาดา และผลการดําเนินงานของ CPALL ทีลดลง นอกจากนีอัตราส่วน

ความสามารถชําระภาระผูกพัน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที 0.42 เท่า ลดลงจากสินปี 2563 ทีมีอัตราส่วนอยู่ที 0.65 เท่า 

โดยเป็นผลมาจากการลดลงของ EBITDA ตามทีอธิบายข้างต้น 

 
/16 อตัราส่วนหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2.00:1.00 สําหรับงบการเงินรวม และไม่เกิน 1.15:1.00 สําหรับงบการเงินเฉพาะ คํานวณตามข้อมูลในงบการเงินประจํางวดบญัชีสินสดุ ณ วนัที 30 

มิถนุายน และวนัที 31 ธนัวาคม ของแต่ละงวดบญัชีทีผู้สอบบญัชีได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้ว (แล้วแต่กรณี) โดยหนีสินสุทธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดหกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
เงินลงทนุชวัคราว และบวกด้วยภาระคําประกนัหนีสินต่อบุคคล หรือนิติบุคคลอืนๆ แต่ไม่รวมถึง (1) ภาระคําประกนัหนีสินทีซีพีเอฟมีต่อบริษัทย่อย และภาระคําประกนัหนีสินทีบริษัทย่อยมีต่อซีพีเอฟ 
และ (2) หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

17/ ไม่รวมถึงหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายทนุ 
18/ อตัราส่วนหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2.00:1.00 สําหรับงบการเงินรวม โดยคํานวณตามข้อมูลในงบการเงินรวมประจํางวดบญัชีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบญัชีทีผู้สอบ

บญัชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยหนีสินสทุธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย ซึงไม่รวมหนีสินตามสญัญาเชา่การเงิน หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชวัคราว  
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นอกจากนี บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1.06 เท่า เพิมขึนจากสินปี 2563 ซึงอยู่ที 0.95 เท่า 

เนืองจากการเพิมขึนของสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนใหญ่มาจากสินค้าคงเหลือทีเพิมขึนจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และ 

การสํารองวัตถุดิบทีเพิมขึน และสินทรัพย์ชีวภาพเพิมขึนจากปริมาณสุกรขุนคงเหลือเพิมขึนจากภาวะสินค้าล้นตลาดใน

ประเทศเวียดนาม ในขณะทีหนีสินหมุนเวียนลดลงจากการออกตวัแลกเงินลดลง โดยมี Cash Cycle อยู่ที 47 วนั ซึงมากกว่า 

ปีก่อน ซึงอยู่ที 40 วัน ส่วนใหญ่จากระยะเวลาขายสินค้าเฉลียทีเพิมขึนจากการสํารองวัตถุดิบทีใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

เพมิขึน รวมทงัราคาวตัถุดิบทีเพมิขนึ ทงันีจากกระแสเงินสดและอตัราส่วนสภาพคล่องต่างๆ ทําให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอ

ในการดําเนินงาน ความสามารถในการชําระหนีและปฏิบตัิตามเงอืนไขการกู้ยืมได้ 

4.3 รายจ่ายลงทนุในปี 2565  

รายจ่ายลงทนุสําหรับปี 2565 สําหรับกิจการประเทศไทยและกิจการต่างประเทศมีจํานวนรวมประมาณ 25,000 ล้านบาท (ไม่รวม

รายจ่ายลงทุนเพือการควบรวมและการซือกิจการ) โดยหลักเป็นการลงทุนในธุรกิจสุกรในประเทศไทยและเวียดนาม ทงันี รายจ่ายลงทุน

ดงักล่าวอาจมกีารปรับเปลียนได้ตามสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป 

4.4 การจ่ายเงินปันผล 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของซีพีเอฟ 

ประจําปี 2564 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรวมทงัสินในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท โดยซีพีเอฟมีการจ่ายครังแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.40 

บาท เมือวนัท ี10 กันยายน 2564 คงเหลือเป็นเงินปันผลทีจะจ่ายครังทีสองในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกําไรส่วนทีหัก

ผลขาดทุนทางภาษี ซึงผู้ รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร แต่ผู้ รับเงิน 

ปันผลทีเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  ในการนี คณะกรรมการบริษัทจะเสนอการ

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวต่อทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2565 ซงึจะจดัให้มีขึนในวนัที 26 เมษายน 2565 เพอืพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

4.5 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีรายงาน 

เมือวันที 15 ธันวาคม 2564 ทีการประชุมผู้ ถือหุ้นพิเศษของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ซึงเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 52.25 มีมติอนุมัติให้นําหุ้ นสามัญของ CPP ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกง โดยหุ้นสามญัของ CPP ได้ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกงเมือวนัท ี

18 มกราคม 2565 

เมือวันที 25 มกราคม 2565 CPF Investment Co., Ltd. (“CPFI”) ซึงเป็นบริษัทย่อยทีซีพีเอฟถือหุ้ นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 

100.00 ชําระราคาหุ้นสามญัของ CPP ทีถูกยกเลิกจํานวน 6,079,356,827 หุ้น เป็นสดัส่วนร้อยละ 25.26 จํานวนเงิน 6,991 ล้านดอลลาร์

ฮ่องกง หรือเทียบเท่าประมาณ 29,808 ล้านบาท โดยจ่ายจากกระแสเงินสดภายในและกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน ทําให้บริษัทมีสัดส่วน

ความเป็นเจ้าของใน CPP เพมิขึนจากร้อยละ 52.25 เป็นร้อยละ 76.24 

เมือวนัที 9 ธันวาคม 2564 ซีพีเอฟได้ยืนแบบแสดงรายงานข้อมูลเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิทีมีลักษณะคล้ายทุน ชําระคืนเงินต้น

เพียงครั้งเดียวเมือเลิกบริษัท หรือเมือบริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  (“หุ้นกู้ ”) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ภายใต้เงือนไขของหุ้นกู้  ซีพีเอฟมีสิทธิเลือนการชําระดอกเบียพร้อมกับสะสมดอกเบียจ่ายไปชําระในวนัใดๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่

จํากดัระยะเวลาและจํานวนครั้งตามดลุยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้ เดียว โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนทัวไป ในราคา

เสนอขายหน่วยละ ,000 บาท จํานวน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมลูค่า 15,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ สํารองเพือเสนอขายเพิมเติมไม่เกิน 

3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รวมจํานวนหุ้นกู้ ทีเสนอขายทังสินไม่เกิน 18,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม

ทังสินไม่เกิน 18,000 ล้านบาท อัตราดอกเบียของหุ้นกู้ ดังกล่าวในปี ที 1-5 เท่ากับร้อยละ 4.50 ภายหลังจากปีที 5 จะมีการปรับอัตรา

ดอกเบียทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจาก (1) อตัราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (2) Initial Credit Spread และ (3) อตัราร้อยละตามที

กําหนดไว้ในหนังสือชีชวน หุ้นกู้ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือในระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที” โดย บริษัท ทริสเรทติง จํากัด  

เมอืวนัท ี7 ธันวาคม 2564 ทงัน ีซีพีเอฟจะทําการเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงกมุภาพนัธ์ และมีนาคม 2565 
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4.6 ปัจจัยทมีีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยงัคงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ถึงแม้ว่าบางประเทศสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคจะดีขึน แต่กําลงัซือก็ยงัไม่กลบัมาเป็นปกติ ซงึส่งผลต่อปริมาณการซือขายและยงักดดนัราคาเนือสตัว์ในหลายประเทศ

อีกด้วย 

จากความขดัแย้งในประเทศยูเครนอาจจะส่งผลทําให้ราคาวัตถุดิบผลิตอาหารสตัว์ยงัคงอยู่ในระดบัทีสงู ทงันี บริษัทได้มีบริหาร

จัดการวตัถุดิบโดยการปรับเปลียนมาใช้วัตถุดิบทดแทนทียังคงคุณภาพและโภชนาการของอาหารสัตว์ไว้คงเดิม เพือลดผลกระทบจาก

ราคาวตัถดุิบทปีรับเพมิขึน  

ทงันี แม้ว่าบริษัทจะมีมาตรการจัดการความเสียงทีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทอย่างเป็นระบบตามแนวทางทีระบุไว้

ในส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน หวัข้อ 2. การบริหารจัดการความเสียง ให้มาอยู่ในระดบัทียอมรับได้ แต่ก็ยงัมีความ

เป็นไปได้ทีการดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสียงทีกําหนดไว้อาจไม่มีประสิทธิผลเพียงพอทีจะลดความเสียงให้อยู่ในระดับที

ยอมรับได้ และส่งผลให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ เนืองด้วยปัจจัยภายนอกทีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การระบาด

ของโรคทีอบุตัิใหม่ หรือปัญหาทางเศรษฐกิจในระดบัมหภาค 
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4.7 สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวมและอัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ 

(ก) งบแสดงฐานะการเงินรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 

 ณ วันท ี31 ธันวาคม 

 2562 2563 2564/19 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 32,094 5 57,035 8 36,686 4 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอนื 33,118 5 29,952 4 38,471 5 

สินค้าคงเหลือ 60,987 10 52,136 7 73,431 9 

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนทีหมุนเวียน 37,104 6 38,925 5 47,955 6 

สินทรัพย์หมนุเวียนอืน 15,343 2 16,622 2 20,007 2 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 178,646 28 194,670 26 216,550 26 

เงินลงทนุระยะยาว 130,654 21 250,275 33 265,874 32 

อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 1,647 - 1,433 - 1,956 - 

ทดีิน อาคารและอปุกรณ์ 197,430 31 200,138 26 230,507 27 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 8,520 1 32,373 4 34,664 4 

ค่าความนิยม 87,762 14 54,565 7 60,817 7 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอืน 14,405 2 13,143 2 13,649 2 

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนทีไม่หมนุเวยีน 8,057 1 8,531 1 9,958 1 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน 6,930 1 6,591 1 8,706 1 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 455,405 72 567,049 74 626,131 74 

สินทรัพย์รวม 634,051 100 761,719 100 842,681 100 

เงินเบิกเกนิบญัชแีละเงินกู้ยืมระยะสนั 72,204 11 63,846 8 70,992 9 

ตวัแลกเงิน 21,818 3 38,754 5 17,964 2 

เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอนื 32,184 5 32,312 4 44,372 5 

หนสิีนระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 42,727 7 41,199 6 43,504 5 

หนสิีนหมุนเวียนอืน 28,778 5 28,035 4 27,096 3 

รวมหนีสนิหมุนเวยีน 197,711 31 204,146 27 203,928 24 

หนสิีนระยะยาว 196,494 31 271,889 36 330,701 39 

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 9,596 1 10,553 1 9,556 1 

หนสิีนไม่หมนุเวียนอนื 11,377 2 12,952 2 11,359 2 

รวมหนีสนิไม่หมุนเวียน 217,467 34 295,394 39 351,616 42 

หนีสินรวม 415,178 65 499,540 66 555,544 66 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 218,873 35 262,179 34 287,137 34 
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(ข) งบกําไรขาดทนุรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย สําหรับแต่ละปี สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564/20 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย 532,573 98 589,713 97 512,704 97 

กําไรจากการขายเงินลงทุน 8,090 1 1,575 - 2,388 - 

กําไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย - - 11,199/21 2 - - 

กําไรจากการแลกเปลียนเงนิลงทนุด้วยหุ้น - - - - 7,849 2 

รายได้อนื 4,217 1 5,298 1 6,019 1 

รวมรายได้ 544,880 100 607,785 100 528,960 100 

ต้นทนุขาย 456,269 84 482,470 80 446,815 84 

ขาดทนุ(กําไร)จากการเปลียนแปลงมลูค่ายติุธรรมของสินทรพัย์ชวีภาพ (3,235) (1) 270 - 2,381 1 

ต้นทนุในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายบริหาร  57,396 11 62,021 10 50,602 10 

ต้นทนุทางการเงนิ 13,785 3 16,818 3 16,596 3 

อนืๆ 14 - 367 - - - 

รวมค่าใช้จ่าย 524,229 97 561,946 93 516,394 98 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 8,893 2 9,254 2 4,167 1 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 29,544 5 55,093 9 16,733 3 

ภาษีเงินได้  5,446 1 11,001 2 2,654 1 

กําไรสําหรับปี 24,098 4 44,092 7 14,079 2 

ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ (5,642) (1) (18,070) (3) (1,051) - 

กําไรสาํหรับปีส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ 18,456 3 26,022 4 13,028 2 

(ค) งบกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อยสําหรับปี สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

กําไรสําหรับปี 24,098 44,092 14,079 

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอืน-สทุธิภาษีเงินได้ (13,999) 12,212 25,262 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 10,099 56,304 39,341 

ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ (959) (24,545) (6,913) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 9,140 31,759 32,428 

(ง) งบกระแสเงินสดรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย สําหรับแต่ละปี สินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2562 ปี 2564 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 40,609 71,038 6,420 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (26,648) (75,919) (22,705) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน (12,034) 28,841 (5,744) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ 1,927 23,960 (22,029) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 30,043 30,377 54,407 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของยอดคงเหลือทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ (1,593) 70 2,908 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด 30,377 54,407 35,286 

 

 
/20 รายละเอียดของการลงทนุทีสําคญัระหว่างรอบบญัชี แสดงไว้ใน (4) การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้าที 85 
/21 กําไรจากการสูญเสียการควบคุมใน CTI เป็นส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ 3,909 ล้านบาท และเป็นส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม 7,290 ล้านบาท 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(4) การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้าที 93 

(จ) อตัราส่วนทางการเงินทีสําคญัสําหรับงบการเงินรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย  

 
/22 อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียนรวม/หนีสินหมุนเวียนรวม 
/23  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทนุชวัคราว+ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนสทุธิ)/หนีสินหมุนเวียนรวม 
/24  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน/หนีสินหมุนเวียนเฉลีย 
/25  อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า = รายได้จากการขายสทุธิ/ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนเฉลีย 
/26  ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย = 365/อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหนกีารค้า 
/27  อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าสําเร็จรูป = ต้นทนุขาย/สินค้าสําเร็จรูปเฉลีย  
/28  ระยะเวลาขายสินค้าสําเร็จรูปเฉลีย = 365/อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าสําเร็จรูป 
/29  อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทนุขาย/สินค้าคงเหลือเฉลีย  
/30  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย = 365/อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  
/31  อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี = ต้นทนุสินค้า/เจ้าหนีการค้าเฉลีย  
/32  ระยะเวลาชําระหนี = 365/อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี 
/33  Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย+ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย–ระยะเวลาชําระหนี 
/34  อตัรากําไรขนัต้น = กําไรขนัต้น/รายได้จากการขายสทุธิ 
/35  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดําเนินงาน/ รายได้จากการขายสทุธิ 
/36  อตัราส่วนรายได้อืนต่อรายได้รวม = กําไรทีไม่ได้มาจากการดําเนินงาน/รายได้รวม (ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า) 
/37  อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน/กําไรจากการดําเนินงาน 
/38  อตัรากําไรสทุธิ = กําไรสทุธิ/รายได้รวม (ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า) 
/39  อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กําไรสทุธิส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ/่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉลีย 
/40  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กําไรสทุธิ/สินทรัพย์รวมเฉลีย 
/41  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (กําไรสทุธิ+ค่าเสือมราคา)/สินทรัพย์ถาวรสทุธิเฉลีย 
/42  อตัราการหมุนของสินทรพัย์ = รายได้รวม (ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า)/สินทรัพย์รวมเฉลีย 

      ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราส่วนสภาพคล่อง/22 (เท่า) 0.90 0.95 1.06 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว/23 (เท่า) 0.34 0.43 0.38 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด/24 (เท่า) 0.21 0.35 0.03 

อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหนีการค้า/25 (เท่า) 14.06 18.11 14.54 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย/26 (วนั) 26 21 26 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าสําเร็จรูป/27 (เท่า) 26.11 28.18 25.49 

ระยะเวลาขายสินค้าสําเร็จรูปเฉลีย/28 (เท่า) 14 13 15 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ/29 (เท่า) 7.50 8.43 7.01 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย/30 (วนั) 49 44 53 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี/31 (เท่า) 13.49 14.96 11.65 

ระยะเวลาชําระหนี/32 (วนั) 28 25 32 

Cash Cycle/33 (วนั) 47 40 47 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร    

อตัรากําไรขันต้น/34 (ร้อยละ) 14.33 18.19 12.85 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน/35 (ร้อยละ) 4.03 8.58 3.05 

อตัราส่วนรายได้อนืต่อรายได้รวม/36 (ร้อยละ) 2.36 1.99 2.55 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร/37 (ร้อยละ) 189.10 140.47 41.00 

อตัรากําไรสุทธิ/38 (ร้อยละ) 4.40 7.25 2.66 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น/39 (ร้อยละ) 11.06 14.45 6.40 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์/40 (ร้อยละ) 3.82 6.32 1.76 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร/41 (ร้อยละ) 20.18 30.35 16.40 

อตัราการหมนุของสินทรพัย์/42 (เท่า) 0.87 0.87 0.66 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(4) การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้าที 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/43  อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนีสินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
/44  อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย = กําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย/ดอกเบียจ่าย 
/45  อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั = กําไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย/(หนีสินระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย + หนีสินระยะยาวทีมีภาระดอกเบียทีครบกําหนด  

ภายใน 1 ปี) 
/46 อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =  หนีสินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยหนีสินสุทธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และบวกด้วยภาระคําประกัน

หนีสินต่อบุคคล หรือนิติบุคคลอืนๆ แต่ไม่รวมถึง ( ) ภาระคําประกันหนีสินทีซีพีเอฟมีต่อบริษัทย่อย และภาระคําประกนัหนีสินทีบริษัทย่อยมีต่อซีพีเอฟ และ ( ) หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

(คํานวณตามหลกัเกณฑ์ทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทีออกและเสนอขายก่อนหุ้นกู้ CPF ครังที / ) 
/47 อตัราส่วนหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุน้ =  หนีสินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยหนีสินสุทธิ หมายถึง หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย ซึงไม่รวมหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หกัด้วยเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชวัคราว (คํานวณตามหลกัเกณฑ์ทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกูข้องหุ้นกู้ CPF ครังที /  และหุน้กู้ทีออกหลงัจากนนั) 
/48 อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น=  หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
/49 อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย/กําไรสทุธิส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 
/50 อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าตดัจําหน่าย = หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย/กําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และ

ค่าตดัจําหน่าย 
/51 อตัราส่วนตวัเงินจ่ายต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย = ตวัเงินจ่าย/หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย 
/52 อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียทีครบกําหนดภายใน 1 ปี ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย = (หนีสินระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย+หนีสินระยะยาวทีมีภาระดอกเบียทีครบกําหนดภายใน 1 ปี)*100/ 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย 
/53 อตัราเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย = (เงินเบิกเกินบญัชี+เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน+หนีสินจากการทําทรัสต์รีซีท)*100 /หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย 
/54 อตัราส่วนการออกตราสารหนีต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย = (หุ้นกู้+ตวัแลกเงิน)/หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย 
/55 อตัราส่วนหนีสินอืนๆ ทีมีภาระดอกเบียต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย = (หนีสินจากสญัญาเชา่+เงินกู้ยืมบริษัททีเกียวข้อง)/หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย 
/56 อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าตดัจําหน่าย = หนีสินสุทธิ/กําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าตดัจําหน่าย โดยหนีสินสุทธิ 

หมายถึง หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบียหกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
/57 อตัราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินต่อหนีสินรวม = เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน/หนีสินรวม 

        ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น/43 (เท่า) 1.90 1.91 1.93 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย/44 (เท่า) 4.36 5.81 3.39 

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั/45 (เท่า) 0.44 0.65 0.42 

อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/46 (เท่า) 1.71 1.62 1.75 

อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/47 (เท่า) 1.33 1.22 1.35 

อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/48 (เท่า) 1.53 1.59 1.62 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล/49  (ร้อยละ) 32.66 32.51 41.96 

อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงนิได้  

ค่าเสือมราคา และค่าตดัจําหน่าย/50 (เท่า) 

 

5.54 

 

4.42 

 

8.33 

อตัราส่วนตวัเงินจ่ายต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย/51 (เทา่) 0.07 0.09 0.04 

อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนดภายใน 1 ปี  

   ต่อหนีสินทีมภีาระดอกเบีย/52 (ร้อยละ) 

 

41.15 

 

34.66 

 

28.82 

อตัราเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงินต่อหนีสินทีมภีาระดอกเบีย/53
 (ร้อยละ) 45.52 37.66 43.09 

อตัราส่วนการออกตราสารหนีตอ่หนีสินทีมภีาระดอกเบยี/54 (ร้อยละ) 53.45 54.58 49.30 

อตัราส่วนหนีสินอืนๆ ทมีภีาระดอกเบียต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย/55 (ร้อยละ) 1.03 7.76 7.61 

อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสือมราคา 

และค่าตดัจําหน่าย/56 (เทา่) 

 

5.01 

 

3.81 

 

7.67 

อตัราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิต่อหนีสินรวม/57 (ร้อยละ) 36.61 31.37 36.03 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(5) ข้อมลูทวัไปและข้อมลูสําคญัอืน หน้าท ี95 

5. ข้อมูลทวัไปและข้อมูลสําคัญอืน  

5.1 ข้อมูลบริษัท 

บริษัททีออกหลกัทรัพย์ : บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (“ซีพีเอฟ”) ใช้ชือย่อหลกัทรัพย์ว่า “CPF” 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจเกษตรอตุสาหกรรม และอาหาร ทงัในประเทศและต่างประเทศ 

ทีตงัสํานกังานใหญ่ : อาคาร ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ เลขที 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000246 

โทรศพัท์ : 0-2766-8000 (ส่วนกลาง) 

: 0-2766-8352 และ 8354 (สํานักเลขานุการบริษัท) 

 0-2766-8351, 8353, 8355 และ 8356 (สํานกัลงทุนสมัพนัธ์และตลาดทนุ) 

โทรสาร : 0-2638-2139 

Website : http://www.cpfworldwide.com 

E-mail : csoffice@cpf.co.th (สํานกัเลขานุการบริษัท) 

  iroffice@cpf.co.th (สํานกัลงทุนสมัพนัธ์และตลาดทนุ) 

ข้อมูลบริษัททีซีพีเอฟถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป 

รายละเอียดแสดงไว้ในโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มซพีเีอฟภายใต้ส่วนที 1 ข้อ 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอืนๆ 

(1) นายทะเบียนหุ้นสามัญ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ 0-2009-9999 

โทรสาร 0-2009-9991 

(2) นายทะเบียนหุ้นกู้  และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครังที 2/2555 ชุดท ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 และชุดท ี3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 

นายทะเบียนหุ้นกู้  ฝ่ายตวัแทนและบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

3000 อาคารสํานกังานใหญ่ ชนั 5 เอ ถนนพหลโยธิน  

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท์ -2299-1321 โทรสาร - 242-3270 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

 1222 ถนนพระรามที 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 โทรศพัท์ 02-296-4782 โทรสาร 02-683-1298 

หุ้นกู้ ของซีพีเอฟ  ครังที 1/2554 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ทีผู้ ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวัน

ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  และครังที 2/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ทีผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวัน

ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

นายทะเบียนหุ้นกู้  ฝ่ายหลกัทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  อาคารตรีทิพย์ ชนั 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ 02-636-5696 โทรสาร 02-230-1893 

 

 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(5) ข้อมลูทวัไปและข้อมลูสําคญัอืน หน้าท ี96 

หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครังที 1/2559 ชุดท ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 และชุดท ี3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 

นายทะเบียนหุ้นกู้  ฝ่ายบริการทะเบียนหลกัทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

 ชนั 15 North Wing, อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 

 9 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 โทรศพัท์ 02-128-2324-9 โทรสาร 02-128-4625 

หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครังที 2/2558 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 และ

ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 

นายทะเบียนหุ้นกู้  ฝ่ายตวัแทนและบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 3000 อาคารสํานกังานใหญ่ ชนั 5 เอ ถนนพหลโยธิน  

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศพัท์ 02-299-1321 โทรสาร 02-242-3270 

หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครังที 1/2558 ชุดท ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 

นายทะเบียนหุ้นกู้  ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  1222 ถนนพระรามที 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 โทรศพัท์ 02-296-4782 โทรสาร 02-683-1298 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิทีมีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมือเลิกบริษัท ซึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนกําหนด และมีสิทธิ

เลอืนชําระดอกเบียโดยไม่มีเงือนไขใดๆ ของซีพีเอฟ ครังที 1/2560  

นายทะเบียนหุ้นกู้  ฝ่ายบริการทะเบียนหลกัทรัพย์ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

 ชนั 15 North Wing, อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 

 9 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 โทรศพัท์ 02-128-2324-9 โทรสาร 02-128-4625 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ฝ่ายบริการธุรกิจคสัโตเดียนและตวัแทนเอสโครว์ ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

  ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศพัท์ 02-298-0821 โทรสาร 02-298-0835 

หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครังที 1/2561 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 และชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 

หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครังที 2/2561 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ชุดท ี4 

ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 และชุดที 5 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครังที 1/2563 ชุดที 1 

ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ชุดท ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ชุดท ี3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ชุดท ี

4 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ชุดที 5 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 และชุดที 6 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2578 หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครังที 1/2564 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 

ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 ชุดที 4 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 และชุดท ี5 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2566 

นายทะเบียนหุ้นกู้  ฝ่ายบริการทะเบียนหลกัทรัพย์ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ชนั 15 North Wing, อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 

 9 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 โทรศพัท์ 02-128-2324-9 โทรสาร 02-128-4625 

 

 

 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(5) ข้อมลูทวัไปและข้อมลูสําคญัอืน หน้าท ี97 

(3) ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 

1. นางมญัชภุา สิงห์สขุสวสัดิ ทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 6112 

2. นายเจริญ ผู้สมัฤทธิเลิศ ทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4068 

3. นางสาวสาวิตรี องค์สิริมีมงคล ทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 10449 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด 

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน 48-50 

1 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ 02-677-2000 โทรสาร 02-677-2222 

5.2 ข้อมูลสาํคัญอืน 

ข้อจาํกดัการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 

หุ้นของซีพีเอฟให้โอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่การโอนหุ้ นนันจะเป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในซีพีเอฟเกินกว่าร้อยละ 40 

ของจํานวนหุ้นทีออกจาํหน่ายแล้วทงัหมดของซีพเีอฟ 

คนต่างด้าวอาจได้มาซงึหุ้นของซีพีเอฟเกินกว่าอตัราจํากัดทีกําหนดไว้ในวรรคแรกของข้อบงัคบัเรืองการโอนหุ้นได้ โดยการจองซือ

หุ้นทีออกใหม่ทีออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดยการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซือหุ้นทีออกใหม่ในกรณีทีคนต่างด้าวนันเป็นผู้ ถือ

หุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และ/หรือหลกัทรัพย์อืนใดทีให้สิทธิดงักล่าวแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ทีซีพีเอฟเป็นผู้ออกและ

เสนอขาย (รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นทีออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึงได้หุ้นดังกล่าวมาจากการจองซือหุ้นหรือการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคนี)  

แต่ทงันีการถือหุ้นใหม่ในกรณีเช่นว่านีเมอืรวมกับหุ้นทีถือโดยคนต่างด้าวในวรรคแรกแล้ว จํานวนหุ้นทีถือโดยคนต่างด้าวทงัหมดจะต้องไม่

เกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทีออกจําหน่ายแล้วทงัหมดของซีพีเอฟในขณะนันๆ อตัราจํากัดทีคนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นจํานวนร้อยละ 

49 นี ให้ใช้กบักรณีการโอนหุ้นจากคนต่างด้าวซึงเป็นผู้ได้หุ้นใหม ่โดยการจองซอืหุ้นเพิมทนุทีออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดยการใช้

สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซือหุ้นทีออกใหม่ของผู้ถือหลกัทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นตามวรรคนี (รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นทีออกให้แก ่

ผู้ ถือหุ้นซึงได้หุ้นดังกล่าวมาจากการจองซือหุ้ นหรือการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคนี) ให้กับคนต่างด้าวในทุกๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ้น

ดงักล่าวจะถกูโอนไปยงับุคคลซงึมใิช่คนต่างด้าว 

ทงันี ณ วนัที 14 มีนาคม 2565 ซึงเป็นวนั Record Date ล่าสดุ สดัส่วนการถือครองหุ้นสามญัของซีพีเอฟโดยคนต่างด้าวมีจํานวน

ประมาณร้อยละ 26.00 ของจํานวนหุ้นทอีอกจําหน่ายแล้วทงัหมดของซีพีเอฟ 

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทมีเพียงข้อพิพาททางกฎหมายจากการดําเนินธุรกิจโดยปกติ โดยไม่มีคดีทีบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีทีเข้าลกัษณะคดีทีถูก

ฟ้องเป็นจําเลยทีมีทุนทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีคดีทีมีผลกระทบต่อการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยัสําคญัแต่ไมส่ามารถคํานวณเป็นเงินได้ หรือคดีทีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท 

5.4 สถาบันการเงินทีติดต่อประจาํ  

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 2. ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

333 ถนนสีลม 400/22 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ 02-231-4333 โทรสาร 02-231-4742 โทรศพัท์ 02-470-3099 โทรสาร 02-544-7969 

3. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 4. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 

เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท์ 02-255-2222 โทรสาร 02-256-8800 โทรศพัท์  02-299-1111 โทรสาร 02-299-2568 



 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

(5) ข้อมลูทวัไปและข้อมลูสําคญัอืน หน้าท ี98 

5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  6. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

9 ถนนรัชดาภิเษก เลขที 1222 ถนนพระรามที 3 

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ 02-544-5740 โทรสาร 02-544-7969 โทรศพัท์ 02-296-4776 โทรสาร 02-296-4866 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 
 

ส่วนท ี2  

การกาํกับดูแลกจิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ 

(6) นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หน้าท ี99 

6. นโยบายบรรษทัภบิาลและการพัฒนาเพือความยงัยืน 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษทัภบิาลและการพัฒนาเพอืความยังยืน 

บริษัทได้ศึกษากฎเกณฑ์ทีออกโดยหน่วยงานด้านการกํากบัดูแลกิจการและการดแูลด้านสิงแวดล้อม สิทธิมนษุยชนและสงัคมรอบ

ด้าน รวมถึงแนวคิด แนวปฏิบัติ และหลกัการทงัในระดบัประเทศ และระดบัสากล เพือนํามาปรับใช้ในการจดัทํากรอบการดําเนินการด้าน

บรรษัทภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืนของบริษัท รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงประจําปี ดงันี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากบัดแูลกิจการ 

(6) นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ หน้าท ี100 

 บริษัทมีความมุ่งมนัในการขบัเคลือนธุรกิจด้วยหลกัการพัฒนาอย่างยงัยืนบนพืนฐานของบรรษัทภิบาลทีดี ขบัเคลือนการเติบโต

ทางเศรษฐกิจขององค์กร (Economic) พร้อมไปกับการรักษาไว้ซึงดุลยภาพด้านสิงแวดล้อม (Environment) และสร้างคุณค่าร่วมพร้อมไป

กับสังคมรอบด้าน (Social) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   ดังนัน การนําหลักการและแนวปฏิบัติทีกําหนดไว้ในนโยบาย

บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืนของบริษัทไปปฏิบัติจึงถือเป็นพันธกิจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัททีจะส่งเสริมให้มีการนําไปปฏิบัติอย่างทวัถึงทงัองค์กร และได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบที

เกียวข้องและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครัง นอกจากนี บริษัทยงัจัดให้มีการเรียนรู้เกียวกับ

ธรรมาภิบาลขันพืนฐานและการพัฒนาอย่างยังยืน ให้กับพนักงานและคนงานทุกคนในรูปแบบออนไลน์ และทําแบบทดสอบเพือ

ประเมินผล เพือให้มนัใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจถึงบทบาทหน้าทีในการเป็นส่วนสําคญัในการร่วมดําเนินการให้บริษัทมีการเติบโตอย่าง

ยังยืนตามแนวทางทีได้กําหนดไว้ รวมทัง มีความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และเป็นส่วนหนึงในการป้องกันการ

ดําเนินงานหรือการกระทําทีไม่ถูกต้อง โดยหากพบการกระทําทีขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และจรรยาบรรณธุรกิจ พนักงานสามารถ

รายงานต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง และหน่วยงานทีเกียวข้องจะต้องรายงานต่อหน่วยงานกํากับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ต่อไป หรือแจ้งผ่าน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสทีบริษัทจดัไว้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืนของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 หมวดหลักโดยอ้างอิงตาม OECD Principle และ

ประกอบด้วยนโยบายหลักจํานวน 12 ฉบับ/58  ทังนี นโยบายและแนวปฎิบัติด้านบรรษัทภิบาลและ

การพัฒนาเพือความยังยืนของบริษัทได้แสดงไว้ทีเอกสารแนบ 5 ของรายงานประจําปี 2564 (แบบ 

56-1 One Report ) และเว็บไซต์ของบริษัทที https://www.cpfworldwide.com/th/governance  

คณะกรรมการบริษัทซึงเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ น มีบทบาทหน้าทีกํากับดูแลกิจการให้

เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของทีประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทังดูแลให้ฝ่ายจัดการ

ป ฏิ บัติ ง าน ให้ บ รรลุ

เ ป้ า ห ม า ย ผ ล ก า ร

ดําเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานทีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทประจําปี บนการคํานึงถึงการผสาน

สมดุลของประโยชน์ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

ภายใต้ 3 แนวทางกลยุทธ์หลกั คือ “เติบโตอย่างยงัยืน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศ และสร้างพืนฐานทีมันคง” ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรบนค่านิยมของบริษัท หรือ  “CPF Way”  รวมทงั ยงัต้อง

คํานึงถึงข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าทีกรรมการ (Fiduciary Duties) 4 ประการ ซึงประกอบด้วย (1) การปฏิบัติหน้าทีด้วยความ

รับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) (2) การปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริตเพือรักษาผลประโยชน์ของบริษัทผู้ ถือหุ้น ผู้มีส่วน

 
/58 ประกอบด้วย 1. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 3. นโยบายการให้ รับของขวัญหรือผลประโยชน์อืนใด 4. นโยบายด้านความยังยืน  

5. จรรยาบรรณสําหรับคู่ค้าธุรกิจ 6. นโยบายบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 7. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน 8. นโยบายการแจ้งเบาะแส 9. นโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 10. นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 11. นโยบายการบริหารจดัการข้อมูลสารสนเทศ และ 12. นโยบายการป้องกนัการฟอกเงิน 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากบัดแูลกิจการ 

(6) นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ หน้าท ี101 

เกียวข้อง (stakeholders) และความมันคงของระบบการเงินของประเทศ (Duty of Loyalty) (3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติทีประชุมผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) และ (4) การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโครงสร้างการกํากับดูแลบนพืนฐานของการบริหารความเสียง การควบคุมภายใน การ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง การจัดการด้านความมันคง

ทางไซเบอร์ และการตรวจสอบภายใน เพือให้เกิดการถ่วงดุล 

(Check & Balance) ในการปฎิบัติงาน อันจะช่วยสนับสนุนให้

บริษัทประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์การดําเนินงาน โดย

คณ ะกรรม การบ ริษัทมีบทบาทหน้าที ในการติดตามผลการ

ดําเนินงานดงักล่าวตามแผนงานทีได้รับการอนมุติั  

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท 

คณ ะกรรมการบริษัทมี จําน วน  15 คน  ประกอบ ด้วย

กรรมการอิสระจํานวน 6 คน กรรมการทีเป็นผู้บริหารจํานวน 6 คน 

และกรรมการทีไม่ใช่ผู้บริหารจํานวน 3 คน โดยคณะกรรมการมี

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการอภิปรายแลกเปลียน

ความคิดเห็นและตัดสินใจลงมติในทีประชุม  รวมถึงการเสนอวาระการประชุม 

และสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพือรับทราบข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี  ความหลากหลายทางด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์  เชือชาติ สัญชาติ เพศ และอายุ ก็เป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนด

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ทงันี เพอืให้เกดิการปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ และ

ความหลากหลายทางความคิด เป็นต้น ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

ผู้หญิง 2 คน ได้แก่นางวชัรี วิมกุตายน กรรมการอิสระ และนางอรุณี 

วัชรานานันท์  กรรมการทีเป็นผู้ บ ริหาร  ในขณะทีช่วงอายุของ

กรรมการก็กว้างมากขึน โดยอายขุองกรรมการทีน้อยทสีดุคือ 53 ปี  



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากบัดแูลกิจการ 

(6) นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ หน้าท ี102 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจํานวน 11 ครัง และกรรมการทีไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมเพือ

ปรึกษาหารือร่วมกันอย่างเป็นอิสระในเรืองทีเกียวกับการบริหารกิจการบริษัท

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จํานวน 1 ครัง สําหรับการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2565 ได้กําหนดไว้

ล่วงหน้าแล้ว โดยจะมีการประชุมในเดือนกุมภาพนัธ์ มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน 

สิงหาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะด้าน เพือให้การปฏิบตัิหน้าทีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ

ยิงขึน ซงึองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการทีมีความรู้ความเชียวชาญและประสบการณ์ในด้านดงักล่าว เพือ

ช่วยในการพิจารณา กลันกรองเป้าหมายและแนว

ท า งก า รดํ า เนิ น ง าน ใน ด้ า น นั น ๆ  ก่ อ น เส น อ

ค ณ ะ กรรม ก ารบ ริษั ท พิ จารณ าอ นุมัติ  ได้ แ ก่  

( ) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงรับผิดชอบงาน

ตรวจสอบ ควบคุมภายใน และบริหารความ

เสียง (2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ

พัฒนาเพือความยังยืน  (3) คณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  

(4) คณะกรรมการเทคโนโลยีและความมันคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์ และ (5) คณะกรรมการ

บริหาร  

ประธานคณะผู้บริหารเป็นบุคคลทีคณะกรรมการ

บริษัทแต่งตงัให้มีหน้าทีในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการติดตามดูแลให้มีการดําเนิน

ธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างเหมาะสมและเทียงธรรม รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูทวัไปและข้อมูล

ด้านการเงินของบริษัทตามแนวทางทีพึงปฏิบตัิทดีี และมีอํานาจอนมุติัดําเนินการใดๆ อนัเป็นการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะผู้บริหารในแต่ละปี เพือประกอบการพิจารณา

กําหนดค่าตอบแทน บนฐานตวัชีวดัหลกั 2 ประเภท ได้แก่  

1. ตัวชีวัดผลตอบแทนทางการเงิน เช่น มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท (Market Capitalization) ความสามารถในการ

ทํากําไร (Profitability) รวมถึงอตัราส่วนกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสือมราคาต่อรายได้

จา กก ารข าย  (EBITDA Margin) อัต ราผ ล ต อ บ แ ท น ต่ อ ส่วน ผู้ ถื อ หุ้ น  (Return on Equity) แล ะ

อตัราส่วนกําไรสทุธิต่อรายได้จากการขาย (Net Profit margin) เป็นต้น และ  

2. ตัวชีวัดผลการดําเนินงานด้านความยังยืน ได้แก่ ผลการประเมินด้านความยังยืนโดย

องค์กรภายนอก เช่น  Dow Jones Sustainability Indices, FTSE4Good Index, MSCI ESG, CDP 

Scores (Carbon Disclosure Project) และโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

เป็นต้น  และผลการดําเนินการตามเป้าหมายด้านความยังยืนปี 2030 ขององค์กร อนัรวมถึงการสร้าง

ความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กร (Employee Engagement)   

โดยผลตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสประจําปี และค่าตอบแทนแบบผันแปรตามผลการ

ดําเนินงานทีเกิดขนึจริง  

นอกจากนี บริษัทยังมีการแต่งตงัคณะทํางานทีเกียวข้องกับด้านความยังยืน อันประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิงแวดล้อม เพอืทําหน้าทีสนบัสนนุงานด้านต่างๆ ให้มีการขบัเคลือนไปตามเป้าหมายความยงัยืนขององค์กร  



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากบัดแูลกิจการ 

(6) นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ หน้าท ี103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามทีกฎหมายได้กําหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามความเหมาะสม 

และจะไม่ดําเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ 

ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ร้ายแรงใดๆ ทีบริษัท

ไม่สามารถควบคุมได้ก็ตาม ดงัเช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชือ COVID-19 ในปี 2564 ทําให้บริษัทต้องเปลียนแปลง

รูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครังที 1/2564 เป็นแบบ

การประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทได้ส่งเสริม

สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้

ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทงัให้เสนอชอืบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ 

รวมถึงช่องทางรับเรือง และช่วงเวลาทีเปิดรับเรือง ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือสือสารข้อมูลและเอกสารที

เกียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัท  ซึงเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับเอกสารทีบริษัทได้นําส่ง

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ โดย

ในหนังสือเชิญประชุมฯ นันมีข้อมูลเกียวกับ (1) วาระการประชุม 

พร้อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในเรืองทีเสนอ (2) วนั เวลา และสถานทีประชุม (3) หลกัเกณฑ์และเอกสารประกอบในการ



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากบัดแูลกิจการ 

(6) นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ หน้าท ี104 

ลงทะเบียน รวมถึง (4) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามในประเด็นทีเกียวกับวาระการประชุมไปยงับริษัทล่วงหน้าได้ที csoffice@cpf.co.th 

หรือโทรสารหมายเลข 02-638-2139 เพือให้คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาคําถามและสามารถชีแจงต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้อย่าง

ครบถ้วน 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เป็นการดําเนินการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน

สืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคม เรือง มาตรฐานการรักษาความมนัคงปลอดภยัของการ

ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพือลดความเสียงการแพร่ระบาดของโรค บริษัทได้ใช้แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM มาใช้เพือ

การจดัประชุมดงักล่าว ซงึผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอืนก็ได้ รวมทงัยงัสามารถ

รับชมการถ่ายทอดสดการประชุม ลงคะแนนเสียง และซกัถามผ่านแอปพลิเคชนัได้ในทกุวาระ มีการชแีจงหลกัเกณฑ์ในการประชุม รวมถึง

ขนัตอนและวิธีการออกเสียงลงมติก่อนการประชุม และได้จัดให้มีทีปรึกษากฎหมายเพือทําหน้าทีดูแลการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถูกต้องตาม

กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท และตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

 กรรมการบริษัทและผู้ บริหารทีเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2564 มีจํานวน  คน อันรวมถึงประธานกรรมการ  

รองประธานกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการชดุย่อยต่างๆ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบตัิการ และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน  

 ในการดําเนินการประชุมครังดงักล่าวนัน ประธานกรรมการทําหน้าทีเป็นประธานทีประชุม โดยในแต่ละวาระได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามในเรืองทีเกียวข้องกับเรืองทีพิจารณาในวาระนนัๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายคน

ในวาระการแต่งตงักรรมการบริษัทแทนกรรมการทีครบกําหนดตามวาระ ในระหว่างการประชุม ผู้ ดําเนินการประชมุได้มีการแจ้งข้อมลูและ

เหตุผลเพอืประกอบการพิจารณาตดัสินใจในเรืองทีเสนอ รวมทงัแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระ  

 บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นโดยเรืองทีบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุจะประกอบด้วยข้อมลูใน 2 ส่วนหลกั  ส่วนแรก

จะเป็นข้อมูลทัวไป เช่น รายชือกรรมการและผู้บริหารทีเข้าร่วมประชุม จํานวนและคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเริม

ประชุม หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนและนับคะแนน เป็นต้น และส่วนทีสองจะเป็นข้อมูลทีเกียวกับเรืองทีเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาตาม

ระเบียบวาระทีแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบนัทึกแยกเป็นแต่ละวาระ ซึงประกอบด้วยข้อมลูสําคัญโดยสรุปทีคณะกรรมการเสนอให้ 

ผู้ ถือหุ้นพิจารณา สรุปข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและคําชีแจงของผู้บริหารในประเด็นทีมีสาระสําคัญและเกียวข้องกับเรืองพิจารณาในวาระ

นันๆ (ถ้ามี) และมติของผู้ ถือหุ้นโดยจะบนัทึกผลการลงมติเป็นคะแนนทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยบริษัทได้นําส่ง

รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2564 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที 14 พฤษภาคม 2564 (14 วันนับจาก 

วนัประชมุ) และบริษัทได้มีการเผยแพร่รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทไปพร้อมกนั 

การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและ

เป็นธรรมตาม สิทธิพืนฐานทีมีอยู่  รวม ทังสนับสนุนให้มีการปฏิบั ติต่อ 

ผู้ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 

2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรืองเพือบรรจุ

เป็นวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือน ก่อนวันสินสุดรอบปีบัญชี คือตังแต่วันที 30 กันยายน 2563 โดย

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการรับเรืองเพือพิจารณา รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรือง โดยได้มีการสือสารผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัท  

 บริษัทจัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ตามแบบที

กระทรวงพาณิชย์กําหนด หรือสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือมอบฉันทะผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี บริษัทได้

เสนอชือกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง โดยได้กําหนด

ช่องทางรับเอกสารการมอบฉันทะโดยผ่านทางสํานกัเลขานกุารบริษัท 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากบัดแูลกิจการ 

(6) นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ หน้าท ี105 

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (รวมถึงการพัฒนาเพือความยังยืน) 

บริษัทดแูลและปฏิบติัต่อสงัคมรอบด้านอย่างเป็นธรรมบนพนืฐานของหลกัสิทธิมนษุยชนเพือให้บรรลกุารพฒันาอย่างยงัยืนร่วมกัน  

บริษัทได◌้ระบุกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียโดยมีแนวทางและนโยบายในการดูแลสิทธิประโยชน์ตามสิทธิทีพึงมีของทุกกลุ่ม/59 อย่างเหมาะสม 

รวมถึงป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบทีเกิดจากการดําเนินงานของบริษัทไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และดําเนินกิจกรรมเพือ

ดูแลและเสริมสร้างสัมพันธภาพทีดีกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนักงานและแรงงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า 

เจ้าหน ีรวมทงัชมุชนและสงัคมรอบด้านกิจการ โดยมีแนวปฏิบตัิหลกัดงันี 

1. จัดให้มีมาตรการชดเชยในกรณีทีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการทีบริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย 

2. เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําทีผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ และจดัให้มมีาตรการในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทําความผิด  

3. จัดให้มีกระบวนการดําเนินการหลงัจากได้รับแจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูล และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทในเรืองทีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั 

4. จัดให้มีช่องทางสําหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีทีถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อผู้ ทีได้รับ

มอบหมายอย่างชดัเจน  

5. ส่งเสริมการสือสารและเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและในการ

ดําเนินงานของบุคลากรทกุระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร 

แนวทางหลกัในการดแูลกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท สรุปได้ดงันี 

ผูถื้อหุ้น : คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตงัจากผู้ ถือหุ้นเพือเป็นตวัแทนในการกํากับดูแลฝ่ายจัดการให้บริหารกิจการให้เป็นไป

ตามเป้าหมายและแนวทางการดําเนินธุรกิจทีได้กําหนดไว้ เพือการเติบโตอย่างยงัยืนขององค์กร และเพือให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่าง

เหมาะสม  รวมทงั จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลทังด้านการเงินและไม่ใช่การเงินทีถูกต้อง โปร่งใส  เชือถือได้ และไม่เป็นข้อมูลทีทําให้

เข้าใจผิดในสาระสําคญั เพอืความเพียงพอในการพิจารณาตดัสินใจลงทนุของผู้ถือหุ้น  โดยมอบหมายให้สํานกัลงทุนสมัพนัธ์และตลาดทุน  

และสํานักเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานหลักทีทําหน้าทีติดต่อสือสารกับผู้ลงทุนและผู้ ถือหุ้นของบริษัท  นอกจากนัน บริษัทได้จัดให้มี

ระเบียบว่าด้วยการซือขายหลักทรัพย์เพือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการใช้ข้อมูลทีสําคัญ

ประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึง ความมีจริยธรรมในการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของบริษัท  

พนกังานและแรงงาน : บริษัทดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนทีสอดคล้องกับพืนฐานปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม การพฒันาทรัพยากรบุคคลตามศักยภาพ

ความเชียวชาญทีเหมาะสม ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้บุคลากรพร้อมไปกับระดบัค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับการดํารงชีพ

ตามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิน  นอกจากการบริหารจัดการภายในองค์กรแล้ว บริษัทยังได้ขยายขอบเขตการ

ดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิด้านแรงงานทีดีให้ครอบคลุมไปถึงการดําเนินธุรกิจของพันธมิตรธุรกิจอีกด้วย โดยบริษัทได้

เผยแพร่และถ่ายทอดนโยบายด้านสิทธิมนษุยชนและการปฏิบติัด้านแรงงานทีดีให้พนัธมิตรธุรกจิได้รับทราบและนําไปประยุกต์และปฏิบัติ

ให้สอดคล้องและเหมาะสม  

ลูกค้า : บริษัทให้ความสําคัญกับคุณภาพและความปลอดภยัในทุกผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอนัดับแรกเสมอมา พันธสัญญานี

มิได้จํากัดขอบเขตเพียงห่วงโซ่การผลิตของบริษัทเท่านัน หากครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าในทุกทีทีบริษัทดําเนินธุรกิจ กล่าวคือ ตลอดวงจร

ชีวิตผลิตภณัฑ์ตงัแต่ต้นนําถึงปลายนํา หรือตงัแตแ่หล่งทีมาของวตัถุดิบไปจนถึงมือผู้บริโภคทวัโลกด้วยมาตรฐานการผลิตระดบัสากลและ

การควบคมุคณุภาพทีเข้มงวด ซงึสอดคล้องตามนโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร และนโยบายการตรวจสอบย้อนกลบัการ

ผลิตอาหารของบริษัท รวมไปถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรม และทุ่มเทกับการวิจัยและพัฒนาในทุกๆ ขันตอนการดําเนินงาน ให้มี

 
/59 ประกอบด้วย 1. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยช น์ 2. นโยบายต่อ ต้านคอร์รัปชัน  3. นโยบายการให้  รับของขวัญหรือผลประโยชน์ อืนใด 4. น โยบายด้านความยังยืน  

5. จรรยาบรรณสําหรับคู่ค้าธุรกิจ 6. นโยบายบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 7. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน 8. นโยบายการแจ้งเบาะแส 9. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 10. นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 11. นโยบายการบริหารจดัการข้อมูลสารสนเทศ และ 12. นโยบายการป้องกนัการฟอกเงิน 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากบัดแูลกิจการ 

(6) นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ หน้าท ี106 

ประสิทธิภาพเพือผลิตภณัฑ์อาหาร ทีสอดคล้องกับความพึงพอใจ 

และพฤติกรรมของผู้บริโภค นอกจากนี บริษัทจะต้องทําการขาย

และการตลาดอย่างรับผิดชอบและซือสตัย์  เสนอข้อมลูทีถูกต้อง 

ตรงต่อความเป็นจริง และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบงัคบัทีเกียวข้อง  

คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค

และยุติธรรมในการทําธุรกิจ ให้ความเคารพและถือว่าคู่ ค้า

เสมือนหนึงหุ้ นส่วนทางการค้าของบริษัท การคัดเลือกคู่ค้าต้อง

กระทําตามหลกัการของการได้รับผลประโยชน์ทีดีทีสดุของบริษัท 

และต้องกระทําอย่างไม่มีอคติ มีการจัดทําสญัญาทีระบุถึงสินค้า

และบริการไว้อย่างชดัเจน รวมถึงมกีารระบุเรืองการจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึงสญัญาทีกระทําได้รับการอนมุติัอยา่งเหมาะสมจาก

ผู้ทเีกียวข้อง 

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทเชือว่าการแข่งขนัทีเป็นธรรมให้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ คู่ค้า และผู้บริโภค ดงันัน บริษัทจึงปฏิบตัิตาม

กฎหมายการแข่งขนัทางการค้าทีเป็นธรรมในทุกธุรกิจ ไม่ออกถ้อยแถลงเกียวกับคู่แข่งอย่างไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องหรือหลอกลวง รวมถึง

ไม่ใช้วิธีการทีผิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม  หรือการชกัจูงใดๆ ให้อดีตพนกังานหรือพนักงานในปัจจบุันของบริษัทอืนเปิดเผยข้อมลูเพือให้

ได้มาซงึข้อมลูทเีป็นความลบัของคู่แข่ง 

เจ้าหนี :  บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบติัตามข้อผูกพนัทีมีต่อเจ้าหนีอย่างเคร่งครัด โดยคํานึงถึงชือเสียงของบริษัท

เป็นสําคัญ รวมทงัจัดให้มีข้อกําหนดและเงือนไขทางการค้า เช่น การคําประกัน และการปฏิบตัิกรณีผิดนัดชําระหนีไว้อย่างชัดเจนและเป็น

ธรรม 

ชมุชนและสงัคม : ด้วยตระหนักถึงคณุค่าและความสําคญั

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ซึงเป็นปัจจัยต้นทางและ

พืนฐานของการดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบ

วงจร บริษัทจึงให้ความสําคัญอย่างยิงต่อการใช้ทรัพยากรอย่าง

รับผิดชอบและการบรรเทาผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อมอัน

เนืองมาจากการดําเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนือง ไม่เพียงเท่านัน 

บ ริษัทยังมุ่ งมันดูแลค วามเป็นอ ยู่ ทีดี ของสัต ว์และปกป้อง

สิงแวดล้อมตลอดห่วงโซค่ณุค่าอีกด้วย 

นอกจากนี บริษัทมีเป้าหมายเป็นองค์กรคาร์บอนตาํ มุ่งเน้นการดําเนินงานสําคัญ 6 ด้าน ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) ได้แก่ 

1. การเพิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตจากการลดการใช้พลงังานต่อหน่วยการผลิต 

2. ส่งเสริมการใช้พลงังานหมนุเวียนในรูปแบบต่างๆ 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทีช่วยลดผลกระทบต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น  กลุ่มผลิตภัณฑ์คาร์บอนตํา (Low Carbon 

Products) 

4. วางแผนระบบการขนส่ง (โลจิสติกส์) ให้การใช้เชอืเพลิงเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ลดพนืทีว่างภายในรถ ตรวจสอบปริมาณสินค้า

และการขนส่งให้ได้มากทีสดุในแต่ละวนั 

5. ลดขยะ การสญูเสียอาหารและขยะอาหาร (Food Loss and Food Waste) ในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ในปี  ( ) 

เพอืลดปริมาณของเสียสู่การฝังกลบและเผา 
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6. การแก้ปัญหาโดยอาศยัธรรมชาติเป็นพืนฐาน ด้วยการจดัหาวตัถุดิบอย่างรับผิดชอบ รวมทงัการปกป้องความหลากหลายทาง

ชีวภาพผ่านการดําเนินโครงการต่างๆ 

และเพิมพืนทสีีเขียวในสถานประกอบการ

เพอืดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ความมุ่งมันในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ดังกล่าวของบริษัทยังได้ถูกถ่ายทอดไปยังเกษตรกร

แล ะพันธมิตรธุร กิจในห่วงโซ่อุปทาน เพื อส ร้าง

มาตรฐานการผลิตอาหารอย่างยังยืนให้เป็นไปใน

ทิศทางหนงึเดียวกนั  

 

 

ทงันี นอกจากการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแล้ว บริษัทยงัมีการดําเนินการเพือตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อภาวะ

วกิฤติ ดังเช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ COVID-19 ทีเกิดขึน เพือบรรเทาผลกระทบทีเกิดขึนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท 

โดยจัดตงั “ศูนย์อํานวยการโรคติดเชือไวรัส COVID-19” ทนัที พร้อมศูนย์ย่อย เพือรับมือกับสถานการณ์และติดตามประเด็นอย่างใกล้ชิด 

ขณะเดยีวกนัก็มกีารจดัประชมุแบบออนไลน์ (VDO Conference) อย่างสมาํเสมอ โดยบริษัทมีการดําเนินการสรุปได้ดงันี 

ผู้ถือหุ้น: บริษัทห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ ถือหุ้ นและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเพือให้บริษัทสามารถ

ดําเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง จึงเปลียนแปลงรูปแบบการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2564 จากเดิมทีเป็นการจัดการประชุม 

ณ สถานทีประชุม เป็นการประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

พนกังาน และแรงงาน: บริษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน อนัเนืองจากผลกระทบของสถานการณ์นี และจัดให้มีประกันภัย

คุ้มครองการติดเชือ COVID-19 ทีบริษัทได้ทําให้เพิมเติมไว้ พร้อมกันนี ได้ออกมาตรการเพือให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด เช่น 

รายงาน Timeline ในแอปพลิเคชัน "CPF Connect" ของบริษัทเป็นประจําทุกวนั ควบคู่กับแอปพลิเคชันหมอชนะและไทยชนะของภาครัฐ 

เพืออํานวยความสะดวกในการประเมินความเสียง และเป็นข้อมูลกรณีเข้าไปในพืนทีเสียง  ให้ความรู้เกียวกับการดูแลสุขอนามัยแก่

พนักงาน  รวมทังสนับสนุนมาตรการ Work From Home เพือลดความแออัดและความเสียงจากการแพร่กระจายเชือ COVID-19 

นอกจากนี บริษัทยังส่งพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนเพือผู้ประกันตนมาตรา 33 รวมทังยังช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐด้วยการสงัซือวคัซีน

ทางเลือกมาฉีดให้กับพนักงานอีกด้วย  ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ใช้ระบบ Seal & Bubble กับโรงงานหลายแห่ง โดยตรวจเชิงรุกพนักงาน

ทุกคน และคัดแยกพนักงานเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ ทีมีผลบวกส่งเข้ารักษาตวัทีโรงพยาบาลสนาม ส่วนผู้ ทีไม่ติดเชือหรือมีผลเป็นลบ สถาน

ประกอบการจะจัดรถรับส่งให้พนักงานทีปลอดเชือทงัหมดเข้าพักในสถานทีทีจัดหาให้ เพือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียงจากการเดินทาง

ของพนักงาน  โดยโรงพยาบาลสนามทีบริษัทจัดไว้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่าง

ใกล้ชิด หากผู้ ป่วยมีอาการถึงขนัสีแดงก็จะส่งตัวไปรักษาทีโรงพยาบาลทนัที นับเป็นการควบคุมการติดเชืออย่างครบวงจร ตงัแต่ป้องกัน

และการรักษาทกุระดบั 

ลูกค้า: บริษัทให้ความสําคัญสูงสุดกับการผลิตอาหารปลอดภัยและเพียงพอต่อการบริโภคของทุกคน ด้วยการนําระบบความ

ปลอดภยัทางชีวภาพในการเลียงสัตว์ (Farm Biosecurity) ซึงเป็นระบบป้องกันหรือลดความเสียงในการนําเชือโรคเข้าสู่หรือกระจายโรค

ออกจากฟาร์มหรือโรงเรือน สถานทีเลียงสตัว์ โรงฆ่าสตัว์ โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสตัว์ รวมไปถึงรถขนส่ง ภาชนะอุปกรณ์การจัดการ

ขยะ ซากสัตว์และนําทิง และเป็นวิธีการควบคุมโรคทีได้ผลดีทีสุด เป็นแนวปฏิบัติพืนฐานในการทําฟาร์มจนถึงกระบวนการผลิตอาหาร  

ซึงเป็นหลักประกันอาหารปลอดภัยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต และสามารถผลิตได้อย่างต่อเนืองไม่หยุดชะงัก 

สร้างความมันคงทางอาหาร พร้อมกันนี ก็ได้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรและคู่ค้าในห่วงโซ่การผลิต เพือเพิมความ

ปลอดภยัของวตัถดิุบในการผลิตอาหารอย่างรอบด้าน  นอกจากนี บริษัทยงัได้ปรับเปลียนการขนส่งและกระจายสินค้าจากเดิมทีส่งสินค้า
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จากโรงงานเข้าศูนย์กระจายสินค้าเพือส่งต่อไปปลายทาง เป็นการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปทีปลายทางเลย เพือลดปัญหากรณีศูนย์

กระจายสินค้าขาดแคลนบุคลากร ซงึอาจทําให้มีปัญหาสินค้าขาดแคลนในระยะสนั 

คู่ค้า:  บริษัทมีความเป็นห่วง

สภาพคล่องของคู่ค้าธุรกิจโดยเฉพาะ

ผู้ ป ระกอบการขน าดกลางและเล็ก  

(เอสเอ็มอี) หรือรายบุคคลทีกําลังฟืน

ตัวและมีความเสียงจะถูกซําเติมจาก

การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ 

บริษัทจึงสานต่อการดําเนินโครงการ 

“Faster Payment” ต่ อ เ นื อ ง  โ ด ย

บริษัทชําระเงินค่าสินค้าและบริการ 

หรือให้เครดิตเทอมภายใน 30 วันแก่ 

คู่ค้าเอสเอ็มอีทีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 

5 ล้ า น บ า ท  แ ล ะ เ ป็ น ร า ย บุ ค ค ล

ประมาณ  6 พัน ราย เพื อช่ วย เส ริม

ส ภ าพ ค ล่ อ งขอ งคู่ ค้ า เอ ส เอ็ ม อี ใ ห้

สามารถรักษาธุรกิจเดินหน้าต่ออย่าง

มันคง และมีส่วนสําคัญ ในการช่วย

สร้างการเติบโตท างเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยรวม 

ชุมชนและสังคม: บริษัทยังคง

ต่อยอดโครงการ “CPF ส่งอาหาร

จากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19” โดยการส่งมอบอาหารปลอดภัยและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขทีปฏิบัติ

ภารกิจในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามทัวประเทศ รวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางทีได้รับผลกระทบ เช่น ผู้สูงวัย คนพิการ 

ผู้ ด้อยโอกาส นอกจากนี ยังให้การสนับสนุนโครงการ LPN Hand to Hand Humanitarian Assistance for Migrant Workers Facing 

Covid-19 Crisis in Thailand มาอย่างต่อเนืองตังแต่การระบาดระลอกแรกในปี 2563 ทีผ่านมา โดยให้การสนับสนุนทังอาหารสําเร็จรูป

และไข่ไก่สด เพือให้มลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน หรือมูลนิธิ LPN (Labour Protection Network) นําไปบรรจุเป็นถุงยังชีพ

เพือแจกจ่ายให้แรงงานไทย แรงงานข้ามชาติ และกลุ่มคนเปราะบางทงัผู้ ป่วยติดเตียง คนพิการ ในสงัคมทีได้เดือดร้อนได้สามารถเข้าถึง

อาหารปลอดภยั และสิงจําเป็นพืนฐานในการดํารงชีวิตอย่างเพียงพอ  รวมทงัยังบริจาคอาหารสด อาหารพร้อมรับประทาน อาหาร

แช่แข็ง และนําดืม ตลอดจนของใช้จําเป็น ให้แก่หน่วยงาน องค์กร วัด โรงเรียน และภาคส่วนต่างๆ ทัวประเทศไทย และใน

หลายประเทศทีบริษัทลงทุนหรือมีสํานักงานการค้าอยู่ เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ ตุรกี สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย 

เป็นต้น 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทเคารพและให้ความสําคญัในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม โดยบริษัทจะปกป้องข้อมลูส่วนบุคคล

จากการถูกนําไปใช้ในทางทีผิดและรักษา

ข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยตามกฎหมาย

คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล  แ ล ะ

มาตรฐาน สากล โดยค ณ ะกรรม การ

บ ริ ษั ท ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ สํ านั ก ล งทุ น
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สัมพันธ์และตลาดทุนทําหน้าทีเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลโดยทัวไปของบริษัทให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ 

ผู้ลงทุนของบริษัท และเป็นช่องทางให้นักลงทุนทีสนใจติดต่อสือสารกับบริษัท โดยในช่วงภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ 

COVID-19 สํานักลงทุนสมัพนัธ์และตลาดทุนได้มีการปรับเปลียนรูปแบบการพบปะนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ลงทุนของบริษัทให้เป็น

แบบออนไลน์ (Virtual Meeting) หรือทางโทรศพัท์ ซึงผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคญัในการสร้างความสมัพันธ์อนัดี

กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ลงทุนของบริษัท โดยได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสํานักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุนอย่าง

สมําเสมอ พร้อมกันนี สํานักลงทุนสมัพนัธ์และตลาดทุน ก็ได้เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เกียวกับผลประกอบการรายไตรมาส ราคาวตัถุดิบและ

ผลิตภณัฑ์ต่างๆ รวมถึงสารนักลงทุนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพือให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีและทวัถึง ในขณะที สํานักเลขานุการ

บริษัทจะเป็นผู้ เผยแพร่ข่าวสารและติดต่อสือสารกับผู้ ถือหุ้น เพือให้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา 

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิทีเกียวข้อง  

นอกจากนี บริษัทยังมีนโยบายว่าด้วยการจัดการลําดับชันความลับของข้อมูล ระเบียบว่าด้วยการซือขายหลักทรัพย์ และ 

แนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  เพือให้ข้อมูลทีเป็นสาระสําคัญต่อการเปลียนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ได้มีการ

เปิดเผยสู่สาธารณะอย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย

และระเบียบทีเกียวข้อง  โดยกรรมการ ผู้ บ ริหาร 

พนักงาน และลูกจ้างทุกคนได้ปฏิบัติ เป็นแนวทาง

เดียวกนั   

สําหรับรายงานทางการเงิน บริษัทได้จัดทํา 

งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี 

รวมถึงหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปของประเทศไทย 

โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบัติ

อ ย่ างส มํ า เส ม อ  โด ยค ณ ะ กรรม ก ารบ ริษั ท เป็ น

ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงิน

รวมของบริษัทและบริษัทย่อย และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีดีทีสุดในการจัดทํา รวมทังการเปิดเผยข้อมูลสําคัญ

เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพือให้งบการเงินมีความน่าเชือถือ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทวัไป 

ในส่วนข้อมูลเกียวกับสินค้า  บริษัทจะทําการขายและการตลาดอย่างรับผิดชอบและซือสัตย์ โดยข้อมูลทีใช้เพือการส่งเสริม

การขายและการโฆษณา รวมถึงการดําเนินงานสือสารใดๆ ในนามของบริษัท จะต้องไม่คลาดเคลือนจากความจริงหรืออาจก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิด มีการอธิบายข้อเท็จจริงและข้อมูลทีเกียวข้องอย่างซือสตัย์และโปร่งใส และปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัทีเกียวข้องใน

แต่ละประเทศ โดยคํานึงถึงความละเอียดอ่อนต่อวฒันธรรมและประเพณีทีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

“จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ” เป็นหลกัการพืนฐาน แนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และบุคลากรของบริษัท เพือให้

บุคลากรของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกันตามความคาดหวังของบริษัท โดยระบุหลักการ ดําเนินธุรกิจ ค่านิยมองค์กร การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกิจ การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวงั เพือประโยชน์ใน

การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และบุคลากรด้วยคุณธรรมและความซือสัตย์ รายละเอียดในคู่มือฉบับนีไม่ได้

กล่าวถึงทุกสถานการณ์ อย่างเฉพาะเจาะจง แต่จะช่วยเป็นแนวทางตดัสินใจปฏิบติัตน ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

โดยกรรมการบริษัท และบคุลากรของบริษัทจะต้องปฏิบตัิดงัต่อไปนี 
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- ทําความเข้าใจหลกัการและแนวปฏิบติัต่างๆ  

- ปรึกษาผู้ บังคับบัญ ชาหรือหน่วยงานที

เกียวข้องในระเบียบหรือนโยบายนัน หาก

เกิดความไม่มันใจในสิงทีกระทําถูกต้อง

ตามจรรยาบรรณหรือไม่ 

- สือสารให้กบัผู้ ทีเกียวข้องรับทราบ  

- แจ้งเบาะแส เมือพบการกระทําทีไม่ถูกต้อง

ตามจรรยาบรรณธุรกิจตามช่องทางทีได้

กํ า ห น ด ไ ว้  แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น

กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึงผู้ ทีให้

เบ าะ แ ส จ ะ ได้ รับ ค วา ม คุ้ ม ค รอ งต า ม

นโยบายซึงสอดคล้องกบักฏหมายทีเกียวข้อง 

ทงันี เพอืให้พนักงานทกุคนปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจภายใต้มาตรฐานเดียวกนั บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายทีเกียวข้องไว้ทงัสิน 

12 ฉบับ แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ (1) หมวดคุณธรรม (2) หมวดคุณภาพ (3) หมวดบุคลากร และ (4) หมวดสินทรัพย์ โดยผู้ลงทุน

สามารถศกึษาจรรยาบรรณธุรกิจดงักล่าวได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทที www.cpfworldwide.com/th/investors/report-56-1-2021/attachment 

6.3 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญของการดาํเนินการด้านบรรษัทภบิาลและการพัฒนาเพือความยังยืนในปี 2564  

บริษัทตระหนักถึงความเปลียนแปลงทางสังคมและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  คณะกรรมการบริษัทจึงให้

ความสําคญักับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบติั ระบบและการดําเนินการด้านบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืน  โดยในรอบปี 

2564 บริษัทได้มดํีาเนินการ ดงัต่อไปนี 

 แต่งตังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน โดยบูรณาการหน้าทีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยังยืนเข้าไว้ด้วยกัน เพือ

ขบัเคลือนการพฒันาอย่างยงัยืนบนพืนฐานของบรรษัทภิบาลทีดีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 

 พิจารณาทบทวนกรอบแนวคิดด้านความยังยืน และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภบิาลและการพัฒนาเพือความยงัยืน  

 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการบริษัทด้านทักษะ 

ความรู้ ความเชียวชาญประสบการณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) ให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายธุรกิจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

 จัดทําสือการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online learning) เกียวกับธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยังยืนให้แก่ผู้บริหาร 

พนักงาน และคนงานทุกคน ทงัในและต่างประเทศ  เพือให้เกิดความตระหนักจนถึงการนําความรู้ใช้ในการทํางานของตนเอง 

เช่น ธรรมาภิบาลขนัพนืฐาน   PDPA พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล และ Digital Literacy 100 เป็นต้น 

 จัดทําแผนงานสือสารภายในองค์กรเกียวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และการรับของขวญั เป็นต้น 

 จัดให้มีการทําแบบสํารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพือกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและยกระดับความ

ผูกพนัของพนกังาน เนืองจากพนักงานเป็นหวัใจสําคญัทีจะช่วยขบัเคลือนองค์กรไปสู่ความยงัยืน 

 สือสารกฎหมายทีออกใหม่หรือมกีารเปลียนแปลง 

 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินด้านความยงัยืนองค์กรและด้านการกํากบัดแูลกิจการจากองค์กรภายนอก 
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อย่างไรกต็าม ยงัมีหลกัปฏิบตัติาม CG Code บางข้อทีบริษัทยงัไม่สามารถนํามาปฏิบติัได้ในปี 2564 ได้แก่  

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัททีมีจํานวนกรรมการมากกว่า 12 ท่าน 

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจํานวน 15 ท่าน ซึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทีมีคุณสมบัติทงัในด้านทักษะ ความรู้ ความเชียวชาญ 

และประสบการณ์ทีเหมาะสมกับการขับเคลือนองค์กรตามพันธกิจทีกําหนดไว้ บริษัทพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจทีมีการลงทุนใน 17 ประเทศ และขนาดรายได้ของบริษัท 

2. ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ  

บริษัทได้มีการกําหนดแนวปฏิบัติเรืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน มีการให้อํานาจแก่กรรมการอิสระในการ

จัดประชุมโดยไม่มีกรรมการท่านอืนหรือผู้บริหารเข้าร่วมเพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามทีกรรมการอิสระเห็นสมควรในการเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท  

3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 6 ท่าน กรรมการทีไม่เป็น

ผู้บริหารจํานวน 3 ท่าน กรรมการทีเป็นผู้บริหารจํานวน 6 ท่าน เป็นองค์ประกอบทีมีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสมในการแสดง

ความเห็นและลงมติในทีประชมุ  
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7. โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ และข้อมูลสําคัญเกียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอืนๆ/60 

7.1 โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/60 “บริษัท” ทีกล่าวในส่วนที 2 ข้อ 7.2 ถึงข้อ 7.3 นี หมายถึง บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ 
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7.2 คณะกรรมการบริษทั 

  ณ วนัที  มกราคม 2565 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 15 คน ดงันี 

         ชือ นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายสภุกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ(1) 

2. นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ(1) 

3. นายศภุชยั เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ(1) 

4. นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ รองประธานกรรมการ(1) 

5. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์  กรรมการ(2) 

6. ศ.ดร.พงษ์ศกัดิ องักสิทธิ กรรมการ(2) 

7. พล.ต.อ. พชัรวาท วงษ์สวุรรณ กรรมการ(2) 

8. นางวชัรี วิมกุตายน กรรมการ(2) 

9. นายวินัย วิทวสัการเวช กรรมการ(2) 

10. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการ(2) 

11. นางอรุณ ี วชัรานานนัท์ กรรมการ(1) 

12. นายประสิทธิ บญุดวงประเสริฐ กรรมการ(1) 

13. นายสิริพงศ์  อรุณรัตนา กรรมการ(1) 

14. น.สพ. สจุินต์  ธรรมศาสตร์ กรรมการ(1) 

15. นายไพศาล  จริะกิจเจริญ กรรมการ(1) 

หมายเหต ุ(1) กรรมการผู้มอีํานาจลงนามผกูพนับริษัท  โดยกําหนดให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพันบริษัท 2 คน ลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 
(2) กรรมการอิสระ 

โดยมนีางกอบบุญ ศรีชยั เป็นเลขานุการบริษัท 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทว่า คณะกรรมการซีพีเอฟต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการ 

ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทงัหมดนนั ต้องมีถินทอียู่ในราชอาณาจกัร   

ณ วันที 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการซีพีเอฟประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของจํานวน

กรรมการทังหมด) กรรมการทีเป็นผู้บริหารจํานวน 6 คน และกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น 

ผู้แต่งตงัประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ 

บทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นในการกํากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของบริษัท ภายใต้ขอบเขต

ทีกําหนดไว้ในข้อบังคบัของบริษัท และมติทีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซือสตัย์สจุริตและเป็นกลาง เพือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ

ต่างๆ ทีเกียวข้องอย่างเหมาะสม โดยอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึงหรือหลายคน หรือบุคคลอืนใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึงแทน

คณะกรรมการได้ โดยในการมอบอํานาจนันจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอํานาจของคณะกรรมการ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ

หน้าทีของผู้ รับมอบอํานาจไว้อย่างชดัเจน 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีในการกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนงานทีได้รับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทังหมด โดยคณะกรรมการบริษัทจะ

มอบหมายอํานาจและหน้าทีความรับผิดชอบในการบริหารงานประจําวนัไปยงัประธานคณะผู้บริหาร โดยอํานาจหน้าทีดงักล่าวแยกจาก

อํานาจหน้าทีของประธานกรรมการอย่างชัดเจน นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มาช่วยดูแลงาน

เฉพาะด้าน รวมทังว่าจ้างผู้ เชยีวชาญหรือทีปรึกษาจากภายนอกเพือให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในเรืองทีเกียวกับการดําเนินกิจการของ

บริษัท ตามความจําเป็นและสมควรด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท  
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นอกจากนนั คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ในการทําหน้าทีในการแนะนําและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทโดย

รับผิดชอบในการดําเนินการเพือให้เกิดความมันใจว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการกํากับดูแลกิจการ  

ทงัยงัทําหน้าทีในการประสานงานและชว่ยเหลือดูแลผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้ได้รับการปฏิบตัิอย่างเหมาะสม 

 หนา้ทีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรืองทีจะบรรจุเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการ 

(2) เป็นประธานในทีประชุมคณะกรรมการ โดยจะเป็นผู้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอเพือการเสนอเรืองของฝ่ายจัดการ และการ

อภปิรายของกรรมการโดยทวักนัในเรืองทีนําเสนออย่างรอบคอบ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ดลุยพินิจทีรอบคอบ  

(3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงขีขาดในกรณีทีทีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง “เห็นชอบ” และ 

“ไม่เห็นชอบ” เท่ากนั 

(4) ปฏิบติัหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าทขีองประธานกรรมการ 

 หนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

(1) ปฏิบติัหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ 

ระมดัระวงั และซือสตัย์สจุริต 

(2) กําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสียงของ

บริษัท การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการตามนโยบาย

ดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(3) พิจารณาอนมุตัิวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษัท และให้มีการทบทวนทกุๆ รอบปีบญัชี  

(4) พิจารณาอนุมตัิเป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงานในการดําเนินธุรกิจ และให้มีการทบทวนทกุๆ รอบปีบญัชี รวมถึงดูแลให้มีการนํา

กลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบติัและและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานทีกําหนดไว้ 

(5) พิจารณาอนุมัติรายการทีนอกเหนือจากรายการทีคณะกรรมการบริษัทได้มอบอํานาจให้กับประธานคณะผู้บริหาร  หรือ

รายการทีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบตัิของบริษัททีเกียวข้องกับเรืองดังกล่าวกําหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการหรือทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(6) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดําเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบั นโยบายและระเบียบปฏิบติัของบริษัท และกําหนดให้สํานักตรวจสอบภายในมีหน้าทีรับผิดชอบในการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาระบบบริหารความเสียง รวมถึงประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจําทุกปี 

และทบทวนระบบทีสําคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจาํปี 

(7) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยังอยู่บน

พืนฐานของความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดล้อม และดแูลให้ฝ่ายจดัการนําไปเป็นส่วนหนึงในการทบทวนกลยทุธ์ 

(8) ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง 

(9) แต่งตังประธานคณะผู้บริหาร และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าทีของประธานคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัท ภายในกรอบแห่งอํานาจทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของประธานคณะผู้บริหารเป็นประจําทกุปี เพอืประกอบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหาร  

(10) แต่งตงักรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพือกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย

ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการลงทนุในบริษัทย่อยเหล่านัน 

(11) แต่งตงัเลขานกุารบริษัท เพือรับผิดชอบดําเนินการในเรืองต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด  

(12) แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นต้น เพือช่วยคณะกรรมการในการกํากับดแูลกิจการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีได้กําหนดไว้ 
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โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็น

กรรมการอิสระ 

(13) จดัให้มีแผนงานการพฒันากรรมการและผู้บริหาร และแผนงานการสืบทอดงาน 
 

7.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันมีวาระ

การดํารงตําแหน่ง 3 ปี ซึงจะครบวาระในวนัที 23 ธันวาคม 2566 โดย ณ วนัที 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

กรรมการอิสระ จํานวน 4 คน ดงันี 

ชือ นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

. ศ.ดร.พงษ์ศกัดิ องักสิทธิ กรรมการตรวจสอบ 

. นางวชัรี วิมกุตายน กรรมการตรวจสอบ 

. นายวินัย วิทวสัการเวช กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาววิภาวรรณ  ประมูลความดี  หัวหน้าสํานักตรวจสอบภายในและบริหารความเสียง ทําหน้าทีเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง (ได้รับการแต่งตงัเมอืวนัที 9 กนัยายน 2563) 

กรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟ 3 คน ได้แก่ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นางวัชรี วิมุกตายน และนายวินัย วิทวัสการเวช เป็นผู้ มี

ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการเงิน รวมถึงมีความรู้เกียวกับเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลง

ของรายงานทางการเงิน  

กรรมการตรวจสอบจะได้รับการแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี เพือความต่อเนืองในการปฏิบัติงาน กรรมการ

ตรวจสอบซงึพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งอีกได้ หากมีกรรมการตรวจสอบคนใดต้องการลาออกระหว่างทีอยู่ในวาระ

การดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้นันต้องทําการแจ้งล่วงหน้าหนึงเดือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เมือมีการดํารงตําแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบ

ทีลาออกนนั กรรมการตรวจสอบคนใหมจ่ะดํารงตําแหน่งจนกระทงัหมดวาระของกรรมการตรวจสอบทลีาออกนนัๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชมุร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครัง ซงึในการประชุมแต่ละครังนัน คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ

เชิญประธานคณะผู้บริหาร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีเข้าประชุมชีแจงได้ใน

ประเด็นทีเกียวข้อง โดยในปี 2564 มีการประชุมจํานวน 11 ครัง และประชุมร่วมกบัผู้สอบบัญชีจํานวน 4 ครัง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชมุด้วย 

หนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดขอบเขตหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับประกาศ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง คณุสมบตัิและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ลงวนัที 9 มิถนุายน 

2551 ดงันี 

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

(2) สอบทานให้บริษัทมีการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสียง ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

(3) สอบทานให้บริษัท และผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสียงรวมถึงระดับความเสียงที

ยอมรับได้  

(4) สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสียงโดยรวม รวมถึงระดับความเสียงที

ยอมรับได้ อย่างน้อยปีละครัง หรือเมอืมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยัสําคญั 

(5) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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(6) พิจารณาความเป็นอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้าง 

รวมทงัประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารสงูสดุของสํานกัตรวจสอบภายใน 

(7) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทําหน้าทีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมทังเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชมุด้วย อย่างน้อยปีละ 1  ครัง 

(8) พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ ทงันี เพอืให้มนัใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

(9) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึงรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี 

(9.1) ความเห็นเกียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน และเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(9.2) ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

(9.3) ความเห็นเกียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารความเสียงของบริษัทโดยรวม 

(9.4) ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(9.5) ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(9.6) ความเห็นเกียวกบัรายการทอีาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(9.7) จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(9.8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าทีตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(9.9) เรืองอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทวัไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

(10) ปฏิบติัการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ทงันี การปฏิบตัิหน้าทีภายใต้ขอบเขตดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพฒันาเพือความยังยืน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืนชุดปัจจุบนัถูกแต่งตงัขึนในวนัที 16 พฤศจิกายน 2564 โดยบูรณาการ

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยังยืน

เข้าไว้ด้วยกัน เพือขับเคลือนการพัฒนาอย่างยังยืนบนพืนฐานของบรรษัทภิบาลทีดีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  มีวาระ

การดํารงตําแหน่ง 3 ปี ซึงจะครบวาระในวนัที 16 พฤศจิกายน 2567 โดย ณ วันที 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ

พฒันาเพือความยงัยืนประกอบด้วยกรรมการ  คน โดยเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 คน และกรรมการทีเป็นผู้บริหารจํานวน 1 คน ดงันี 

ชือ นามสกุล ตําแหน่ง 

. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืน 

2. พล.ต.อ. พชัรวาท วงษ์สวุรรณ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืน 

. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืน 

. นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืน 

โดยมเีลขานกุารบริษัททําหน้าทีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืนโดยตําแหน่ง 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืน 

(1) กําหนดนโยบายหลักและเป้าหมายทีเกียวข้องกับบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยงัยืน ให้สอดคล้องกับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท โดยคํานึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิงแวดล้อม และสงัคม เพอืเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนมุตั ิ
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(2) ให้ความเห็นชอบเกียวกับกลยุทธ์และแนวทางด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยงัยืน พร้อมทงัส่งเสริมให้มีการ

ดําเนินการเพือบรรลเุป้าหมายด้านความยงัยืนของบริษัท  

(3) ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน พร้อมทังรายงาน

ความก้าวหน้าของการดําเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทเพือทราบ 

(4) ทบทวนเป้าหมาย และนโยบายทีเกียวข้องให้เหมาะสมกบัสภาวะการดําเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบตัิทีดี

ในระดบัสากล และข้อเสนอแนะของสถาบนัต่าง ๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

(5) ปฏิบติังานอืนใดทีเกียวข้องกบัหน้าทีความรับผิดชอบตามทีคณะกรรมการมอบหมาย  

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการชดุปัจจบุนัมีวาระการดํารงตําแหน่ง  ปี ซงึจะครบวาระในวนัที 1 เมษายน 

2567 โดย ณ วันที 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็น

กรรมการอิสระจํานวน 2 คน กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารจาํนวน 1 คน และกรรมการทีเป็นผู้บริหารจํานวน 1 คน ดงันี 
 

ชือ นามสกุล ตําแหน่ง 

1. พล.ต.อ. พชัรวาท วงษ์สวุรรณ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

2. นายศภุชยั เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

. ศ.ดร.พงษ์ศกัดิ องักสิทธิ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

. นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

โดยมีเลขานกุารบริษัททําหน้าทีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการโดยตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตังประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 3 ปี เพือความต่อเนืองในการปฏิบัติงาน วาระของการดํารง

ตําแหน่งอาจเปลียนแปลงได้ตามมติอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท ซึงกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งอีกได้ 

หากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ต้องแจ้งความประสงค์

ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึงเดือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริษัท  

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

(1) กําหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

และกรรมการตรวจสอบ 

(2) สรรหาบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เพือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาในกรณีทีตําแหน่งดงักล่าวว่างลง 

(3) สอบทานเกียวกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อเสนอแนะในกรณีทีเห็นควรให้มีการ

เปลยีนแปลง  

(4) ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี เพือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

(5) กําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับกรรมการบริษัท ให้สอดคล้อง

เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับระดับทีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ และ

เป็นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยเชือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและหน้าทีความรับผิดชอบ

ของกรรมการ และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลียนแปลงไปจากมติทีประชุมผู้ ถือหุ้นซึงได้เคยอนุมตัิไว้ ให้นําเสนอ

เรืองต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเพือนําเสนอต่อทีประชมุผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนมุติัให้แก้ไขเปลียนแปลงต่อไป 

(6) ปฏิบติังานอนืใดทีเกียวข้องกบัหน้าทีความรับผิดชอบตามทีคณะกรรมการบริษัทร้องขอ 

ทงันี เพือให้เกิดการปฏิบตัิหน้าทีของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ

วตัถุประสงค์ต่อหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง เพือพิจารณา หารือ และดําเนินการใดๆให้สําเร็จลุล่วงตามหน้าทีความรับผิดชอบ  



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากบัดแูลกิจการ 

(7) โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ หน้าที 118 

การประชมุเพมิเติมจะจัดให้มีขึนได้ตามความเหมาะสมตามทีประธานกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการอาจเชญิบคุคลอืน เช่น ทีปรึกษาภายนอกเข้าร่วมประชมุได้หากเห็นว่าสมควร โดยในปี 2564 มีการประชุมจํานวน 3 ครัง 

คณะกรรมการเทคโนโลยีและความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการเทคโนโลยีและความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพือช่วยกํากับดูแลด้านการใช้

เทคโนโลยีและความมนัคงปลอดภยัทางไซเบอร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกบัเป้าหมายทางธุรกจิในอนาคต 

และสนับสนนุคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดกลยทุธ์ระยะยาว และการบริหารความเสียงด้านเทคโนโลยีและความมนัคงปลอดภยัทาง

ไซเบอร์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการเทคโนโลยีและความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์มีจํานวน 7 คน 

ประกอบด้วย 

ชือ นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายอดิเรก  ศรีประทกัษ์ ประธานกรรมการเทคโนโลยีและความมนัคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

2. นายประสิทธิ บญุดวงประเสริฐ กรรมการเทคโนโลยีและความมนัคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

3. นายไพศาล จิระกิจเจริญ กรรมการเทคโนโลยีและความมนัคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

4. นายประเดิม  โชติศุภราช กรรมการเทคโนโลยีและความมนัคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

5. นายสรรเสริญ  สมยัสตุ กรรมการเทคโนโลยีและความมนัคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

6. นางกอบบญุ  ศรีชยั กรรมการเทคโนโลยีและความมนัคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

7. นายทศพร เพ็ชรโปรี กรรมการเทคโนโลยีและความมนัคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเทคโนโลยีและความมนัคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

(1) ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการด้านการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการลงทนุทีเกียวข้อง และการรักษาความมนัคงปลอดภยัทาง

ไซเบอร์ 

(2) กํากบัดแูลด้านกลยทุธ์ และทิศทางของเทคโนโลยีเพือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท 

(3) ทบทวนแนวปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลด้านการใช้เทคโนโลยีและความมนัคงปลอดภยัทางไซเบอร์  

(4) สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบติัทีกําหนดไว้ 

(5) รายงานการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายต่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการบริหารเพือช่วยคณะกรรมการบริษัทในการติดตามและกํากับดแูลการบริหารงานของ

ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ณ วนัที 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 12 คน ประกอบด้วย 

ชือ นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายอดิเรก  ศรีประทกัษ์  ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายสขุสนัต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

3. นางอรุณี วชัรานานนัท์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

4. นายสขุวฒัน์ ด่านเสริมสขุ รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

5. นายสมภพ มงคลพิทกัษ์สขุ  กรรมการบริหาร 

6. นางภทันีย์ เล็กศรีสมพงษ์  กรรมการบริหาร 

7. นายประสิทธิ บุญดวงประเสริฐ กรรมการบริหาร 

8. นายไพศาล จิระกิจเจริญ  กรรมการบริหาร 

9. นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา  กรรมการบริหาร 

10. น.สพ.สจิุนต์ ธรรมศาสตร์  กรรมการบริหาร 

11. นายวรวิทย์ เจนธนากลุ  กรรมการบริหาร 

12. นางกอบบุญ ศรีชยั  กรรมการบริหาร 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากบัดแูลกิจการ 

(7) โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ หน้าที 119 

 ในการประชุมแต่ละครัง คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอืน เช่น ตัวแทนผู้บริหาร และ/หรือ ทปีรึกษาจากภายนอก เข้าร่วม

ประชมุตามความจําเป็น 

อํานาจของคณะกรรมการบริหาร/61 

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนมุตัิดําเนินการในเรืองดงัต่อไปนี 

(1) การตงับริษัทย่อยใหมที่มีทนุจดทะเบียนไม่เกิน 800 ล้านบาท  

(2) การเข้าซือกิจการโดยซีพีเอฟหรือบริษัทย่อย 

(ก) การซือหรือได้มาซงึเงนิลงทุนในหุ้นหรือส่วนของทุนของนิติบุคคลใดๆ ทีมีมลูค่าของรายการไม่เกิน 800 ล้านบาท แต่มิให้รวมถึง

รายการทกีฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนมุติัจากคณะกรรมการหรือทีประชมุผู้ถือหุ้นของซีพีเอฟหรือของบริษัทย่อย 

(ข) การเข้าซือกิจการหรือการควบรวมกิจการในรูปแบบการเข้าซือทรัพย์สินทีมีมลูค่าของรายการไมเ่กิน 800 ล้านบาท 

(ค) การปรับโครงสร้างการลงทุนหรือโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท โดยการซือขายหุ้น ซือขายกิจการ หรือการควบ

รวมกิจการภายในกลุ่มบริษัท  

(3) รายจ่ายฝ่ายทนุ (Capital Expenditure) 

(ก) รายจ่ายฝ่ายทนุของซีพีเอฟหรือบริษัทย่อยทีมีมลูค่าของโครงการตงัแต่ 100 ล้านบาทขึนไป แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท  

(ข) รายจ่ายฝ่ายทุนของซีพีเอฟหรือบริษัทย่อยทีอยู่ในงบประมาณทีได้รับการอนุมตัิไว้แล้ว ซึงมีมลูค่าของโครงการตงัแต่ 100 

ล้านบาทขึนไป แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท แต่มีการใช้เกินงบประมาณมากกว่าร้อยละ 10 

(ค) การเข้าทําธุรกรรมของซีพีเอฟทีต้องจดทะเบียนนิติกรรมกบัสํานกังานทีดิน ได้แก่ 

(ค1) การซือหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายลงทุนทีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

หรือคณะกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี 

(ค2) การขายหรือโอนอสงัหาริมทรัพย์ ตามทีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี 

(ค3) การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซงึเป็นธุรกิจปกติหรือสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

(4) ด้านการบริหารการเงินและการบญัชี 

(ก) การรับวงเงินสินเชือการค้า / สินเชอืหมนุเวียน (Trade / Working Capital Facilities) ระหว่างซีพีเอฟกบัธนาคาร 

(ข) การกู้ ยืมหรือให้กู้ ยืมระยะยาวระหว่างซีพีเอฟกบับริษัทย่อย  

(ค) การขายหรือตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรของซีพีเอฟหรือบริษัทย่อยทีมีมลูค่าตงัแต่ 100 ล้านบาทขนึไป แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท 

(5) ด้านบคุลากร 

(ก) การแต่งตงักรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท  

(ข) แผนการพัฒนาบุคลากร การสร้างผู้สืบทอดตําแหน่ง การแต่งตัง โยกย้าย หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์อืนของผู้บริหารระดับประธาน

ผู้บริหารฝ่ายปฎิบตัิการ (COO) และผู้บริหารสงูสดุของสายงานหลกั (Head of Business Unit)  

(6) ด้านการกํากบัดูแล 

(ก) แผนงานการกํากบัดแูลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ประจาํปีของกลุ่มบริษัท 

(ข) การออกงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปีและรายไตรมาสของซีพีเอฟ 

(ค) การอนมุตัิแต่งตงัผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทางตรง  

หนา้ทีและความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการบริหาร 

(1) กลนักรองเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อย หรือคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) พิจารณา

อนมุติัในเรืองดงัต่อไปน ี

(ก) กลยทุธ์องค์กร เป้าหมาย & แผนธุรกิจระยะยาว และงบประมาณประจําปีของกลุ่มบริษัท 

 
/61 อนมุติัโดยทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครงัที 7/2562 เมือวนัที 13 ธนัวาคม 2562 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากบัดแูลกิจการ 

(7) โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ หน้าที 120 

(ข) การซือหรือได้มาซึงเงินลงทุนในหุ้นหรือส่วนของทุนของนิติบุคคลใดๆ ทีมีมูลค่าของรายการเกิน 800 ล้านบาทขึนไป แต ่

มิให้รวมถึงรายการทีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการหรือทีประชุมผู้ ถือหุ้นของซีพีเอฟหรือของ

บริษัทย่อย 

(ค) การเข้าซือกิจการ หรือการควบรวมกิจการในรูปแบบการเข้าซือทรัพย์สินทมีีมลูค่าของรายการเกิน 800 ล้านบาทขึนไป 

(ง) รายจ่ายฝ่ายทนุของซีพีเอฟหรือของบริษัทย่อยทีมีมลูค่าของโครงการเกินกว่า 800 ล้านบาทขึนไป 

(จ) การขายหรือตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรของซีพีเอฟหรือของบริษัทย่อยทีมีมลูค่าตามบญัชีเกินกว่า 800 ล้านบาทขึนไป 

(ฉ) การเสนอแต่งตงัประธานคณะผู้บริหาร (CEO) ของซีพีเอฟ 

(ช) แผนงานบริหารความเสียงประจําปีของกลุ่มบริษัท 

(2) ติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจดัการในเรืองดงัต่อไปนี  

(ก) ผลการดําเนินงานของซีพีเอฟให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจระยะยาว และงบประมาณประจําปี 

(ข) ความคืบหน้าของโครงการลงทนุ และผลการดําเนินงานทีเกิดขึนจริงเปรียบเทียบกบังบประมาณของโครงการลงทนุนันๆ  

(ค) การดําเนินการตามแผนการพฒันาบคุลากร 

(3) ประเมินผลการปฏิบติังานประจําปีของผู้บริหารระดบัสงู 

(4) รายงานรายการทีคณะกรรมการบริหารอนมุติัตามทีได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

(5) ปฏิบตัิการใดๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากคณะกรรมการชดุย่อยทงั 5 คณะแล้ว  บริษัทยังแต่งตงัคณะอนุกรรมการบริหารความเสียง ซึงมีประธานผู้บริหารฝ่าย

การเงินเป็นประธานคณะฯ ทําหน้าทีสอบทานความเสียงสําคัญของบริษัท และกําหนดมาตรการจัดการความเสียง โดยร่วมมือกับทุก

หน่วยงานทีเกียวข้องในฐานะเจ้าของความเสียง (Risk Owner) และคณะอนุกรรมการบริหารความเสียงจะติดตามความเสียง และความ

คืบหน้าในการดําเนินการตามมาตรการ ซึงจะมีการประชมุทุกไตรมาส   

7.4 ผู้บริหาร 

 ณ วนัที  มกราคม 2565 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 

1. นายประสิทธิ บุญดวงประเสริฐ/62 ประธานคณะผู้บริหาร  

2. นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา/62 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบติัการ ธุรกิจสตัว์บก  

3. น.สพ.สจิุนต์ ธรรมศาสตร์/62 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบติัการ ธุรกิจสตัว์นํา 

4. นายไพศาล จิระกิจเจริญ/62 ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน 

5. นางสาวพิมลรัตน์ รีพฒันาวิจิตรกลุ/62 ประธานผู้บริหารทรัพยากรบคุคล 

6. นายเรวตัิ หทยัสตัยพงศ์ รองกรรมการผู้จดัการบริหาร ธุรกิจอาหารสตัว์บก 

7. นายสมพร เจมิพงศ์ รองกรรมการผู้จดัการบริหาร ธุรกิจสกุร 

8. นายภาณวุตัร เนียมเปรม รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส ธุรกิจไกเ่นือ-เป็ดเนือครบวงจร 

9. นายสมคิด วรรณลกุขี รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ 

10. ดร.มิง แดง เฉิน  รองกรรมการผู้จดัการบริหาร ด้านวิจยัและพฒันาอาหารสตัว์นํา 

11. นายไพโรจน์ อภิรักษ์นสุิทธิ รองกรรมการผู้จดัการบริหาร ธุรกจิสตัว์นําครบวงจร เขตประเทศไทย 

12. นายโรบินส์ แมคอินทอช รองกรรมการผู้จดัการบริหาร ธุรกิจพนัธุ์สตัว์นํา 

13. นายเปรมศกัดิ วนชัสนุทร รองกรรมการผู้จดัการบริหาร ด้านวิจยัและพฒันาการเพาะเลียงสตัว์นํา 

14. นายเอกปิยะ เออืวฒิุเกริก รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส ธุรกิจการค้าในประเทศ  

15. นายอาณติั จลิุนทร รองกรรมการผู้จดัการบริหาร ธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

16. นายณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จดัการบริหาร ธุรกิจไส้กรอกและอาหารสําเร็จรูป 

 
/62 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที กจ. 17/2551 เรือง การกําหนดบทนิยาม ในประกาศเกียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ของ

บริษัท  
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17. นายวรวิทย์ เจนธนากุล  รองกรรมการผู้จดัการบริหาร สายงานบริหารทวัไป 

18. นายสรรเสริญ สมยัสตุ รองกรรมการผู้จดัการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน 

19. ดร.สมหมาย เตชะศิรินกุลู รองกรรมการผู้จดัการบริหาร ด้านวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร/ประกนั

คุณภาพกลาง 

20. นายพีรพงศ์ กรินชยั รองกรรมการผู้จดัการบริหาร ด้านวิศวกรรมกลาง 

21. นางกอบบญุ ศรีชยั เลขานกุารบริษัท 

สําหรับผู้บริหารกิจการต่างประเทศ  ประกอบด้วย 

1. Mr. Bai Shanlin  จีน 

2. นายมนตรี สวุรรณโพธิศรี เวียดนาม 

3. Mr. Nick Shaw องักฤษ 

4. นายทง โชติรัต สาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) 

5. นายชยันนัท์ หนเูพ็ชร์ อินเดีย-ธุรกิจสตัว์บก 

6. นายวิชิต ธเนศานรัุกษ์ อินเดีย-ธุรกิจสตัว์นาํ 

7. Mr. Steve Young สหรัฐอเมริกา 

8. Mr. Terry O’Brien สหรัฐอเมริกา 

9. นายสกล ชีวะโกเศรษฐ ฟิลิปปินส์ 

10. นายสนัติภาพ ศรีสวุรรณภิพ มาเลเซีย-ธุรกิจสตัว์บก 

11. นายวิรัช โพธิพนัธ์ุ มาเลเซีย-ธุรกิจสตัว์นาํ 

12. Mr. Thomas Norgaard รัสเซยี 

13. นายบุรี สีนา รัสเซยี 

14. นายปรีดา จลุวงษ์ กมัพชูา 

15. นายภราดร จินขนุทอง ตรุกี 

16. นายทํานอง พลทองมาก ลาว 

17. Mr. Marcin Swiac โปแลนด์ 

18. Mr. Michael Tops เบลเยยีม 

19. Mr. Habeeb Mohamed Ziauddin ศรีลงักา 

อํานาจหนา้ทีของประธานคณะผูบ้ริหาร  

ประธานคณะผู้บริหารซึงเป็นตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นผู้ ทีได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าทีใน

การบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทตามทีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ และหน้าทีในการกํากับ

ดูแลกิจการให้มีการดําเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างเหมาะสมและเทียงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการ

เปิดเผยข้อมูลทัวไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัทตามแนวทางทีพึงปฏิบัติทีดี รวมทังมีอํานาจอนุมัติดําเนินการใดๆ อันเป็นการ

ดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท ยกเว้นการดําเนินการในเรืองดังต่อไปนีซึงกําหนดให้เป็น “ข้อจํากัดการใช้อํานาจของประธานคณะ

ผู้บริหาร” มิให้ประธานคณะผู้บริหารมีอํานาจอนมุตัิดําเนินการ 

(1) การเข้าทํารายการทีไม่เป็นไปตามหลักการทีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ หรือการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน ซึง

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยเรืองดังกล่าวกําหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือทีประชุม 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(2) การขายหรือการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ใดๆ ออกจากบัญชี ซึงระเบียบปฏิบัติทางการเงินของบริษัทว่าด้วยเรืองดังกล่าว

กําหนดให้ต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการหรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
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(3) การเข้าทํารายการกับบุคคลใดๆ เพือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึงได้แก่ การกู้ ยืมเงิน การคําประกัน การให้

สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนสีิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกนั เว้นแต่ 

3.1 การกู้ยืมเงินระยะสนัระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยทีบริษัทถือหุ้นทางตรง และ/หรือทางอ้อมรวมกนัตงัแตร้่อยละ 90 ขึนไป 

3.2 การกู้ยืมเงินระยะสนัระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทซึงทังสองฝ่ายต้องไม่มีบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 

ร้อยละ 10 

(4) อนมุติังบประมาณประจาํปี หรืองบประมาณรายจา่ยลงทนุทีเพมิขึนระหว่างปีซงึมีมลูค่าของรายการตงัแต่ 100 ล้านบาทขึนไป 

(5) การได้มาหรือจําหน่ายไปซงึเงินลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนีของบริษัทใดๆ ซึงระเบียบปฏิบตัิทางการเงินของบริษัทว่า

ด้วยเรืองดงักล่าวกําหนดให้ต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการหรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(6) การเข้าทํารายการใดๆ ทีกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้องกับเรืองดังกล่าว กําหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการหรือทปีระชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

การพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้ บริหารและพนักงานทุกระดับขึนอยู่กับผลการประเมินผลงานทีมีตัวชีวัดระดับองค์กรที

นอกเหนือจากการประเมินผลสําเร็จของงานทางเศรษฐกิจ ได้รวมถึงตวัชีวดัด้านความยงัยืน ซงึรวมถึงการปฏิบตัิตามคุณค่าองค์กร (CPF 

VALUE) การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณพนักงาน การพฒันาบุคลากร เป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและเป้าหมายด้านสิงแวดล้อม   

โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ ทําหน้าทีในการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

หลกัเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์อนืของผู้บริหารระดับประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบตัิการ (COO) และ

ผู้บริหารสงูสดุของสายงานหลกั 

ค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท /63 สําหรับปี 2564 จํานวน 5 คน มีจํานวนรวม 212 ล้านบาท โดย

ค่าตอบแทนดงักล่าวประกอบด้วยเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ โดยมลูค่ารวมของหุ้นซีพีเอฟทีผู้บริหารดงักล่าวทกุคนถืออยู่ ณ 

วนัที 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็น 0.12 เท่า ของค่าตอบแทนผู้บริหารทงัหมดในปี 2564 

ค่าตอบแทนอืน - ไม่มี - 

7.5 บุคลากร  

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564  ซีพีเอฟและบริษัทย่อยมีพนักงานและคนงาน รวมทงัสิน 128,548 คน โดยจ่ายค่าตอบแทนสําหรับปี 

2564 เป็นเงินรวม 58,309 ล้านบาท ซึงประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ทังนี จํานวนพนักงานและคนงาน

แบ่งตามสายงานหลกัได้ดงันี  

สายงานหลกั จาํนวน (คน) 

พนักงาน คนงาน* 

1. สายงานปฏิบติัการ 39,162 77,372 

2. สายงานสนบัสนนุ 9,533 2,481 

รวม 48,695 79,853 
* คนงาน หมายถึง คนงานรายเดือน คนงานรายวนั และคนงานชวัคราว 

7.6 เลขานุการบริษัท  

ทีประชุมคณะกรรมการซีพีเอฟ ได้มีมติแต่งตัง นางกอบบุญ ศรีชัย เป็นเลขานุการบริษัท เมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการ

แต่งตงัมีผลตงัแต่วนัที 1 มีนาคม 2562 โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทํางาน ความรู้และความเข้าใจเกียวกับธุรกิจของบริษัท ทกัษะ

ด้านการเงินและการสือสาร ความรู้ ความเข้าใจเกียวกับการกํากบัดูแลกิจการและการพฒันาเพือความยงัยืน ความเข้าใจในความพึงพอใจ

ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้องในระดบัทีเพียงพอต่อ

 
/63 เป็นค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที กจ. 17/2551 เรือง การกําหนดบทนิยาม ในประกาศเกียวกบัการออกและเสนอขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัท  
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การปฏิบัติหน้าทีเลขานุการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีหน้าทีหลักในการรับผิดชอบในการ (1) จัดทําและเก็บรักษาทะเบียน

กรรมการ (2) จัดทําหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปี หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น และ

รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น (3) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และ (4) ดําเนินการอืนๆ ตามที

คณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนด รวมถึงการสนับสนนุการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ (คุณสมบตัิ

ของผู้ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

ผู้ควบคุมและดูแลในการทาํบัญชี 

  นายสนัติ วิทยาพิภพสกลุ  

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและบริหารความเสียง 

  นางสาววิภาวรรณ ประมลูความดี  

หัวหน้างานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

  นายสรรพีระ นิลขํา  

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทนุ 

นางกอบบญุ ศรีชยั  

ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้มีหน้าทีในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทเพือเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตัง  ซึงต้องพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติหน้าที และค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีอย่างสมําเสมอ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้กําหนดให้มีกระบวนการคดัเลือกสํานกังานสอบบญัชี (Audit Firm) เป็นประจําอย่างน้อยทกุ 7 รอบ

ระยะเวลาบัญชี ซึงกระบวนการคัดเลือกสํานักงานสอบบัญชีดังกล่าวได้ดําเนินการครังล่าสุดสําหรับการแต่งตังผู้สอบบัญชีตงัแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีปี 2561 เป็นต้นมา 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินการทบทวนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และพิจารณาให้เสนอชือนางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ 

ทะเบียนผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6112 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิเลิศ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4068 และนางสาวสาวิตรี  

องค์สิริมีมงคล ทะเบียนเลขที 10449 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของซีพีเอฟประจําปี 6425  ต่อทีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ครังที 1/2564 เพอือนมุติั โดยทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครังที 1/2564 ได้อนมุตัิตามทีเสนอ 

ค่าตอบแทนทีซีพีเอฟและบริษัทย่อยต้องจ่ายให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และกิจการทีเกียวข้องกัน ในปี 

2564( ) มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย : บาท) ซพีเีอฟ บริษัทย่อย 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีบริษัท 3,877,000 96,435,736 

2. ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษ 290,500 740,000 

3. ค่าบริการอนืๆ 568,000 14,208,687(2) 

(1) ค่าตอบแทนนีไมร่วมค่าใช้จ่ายทีผู้สอบบญัชีขอเบิกชดเชยตามทีเกิดขึนจริง 
(2) ประกอบด้วยค่าบริการในการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) การให้คําปรึกษาด้านภาษี และอืนๆ 
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8. รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการ  

8.1 สรุปผลการปฎิบัติหน้าทีของคณะกรรมการในรอบปีทผ่ีานมา 

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฎิบัติหน้าทีของคณะกรรมการ 

กรรมการซีพีเอฟทุกคนเป็นผู้มีถินทีอยู่ในประเทศไทย มีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเกียวข้อง มีความเข้าใจใน

อุปสรรคต่างๆ ทีเกิดขึนทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ใน

อตุสาหกรรม รวมถึงสามารถนําเสนอมมุมองและวิสยัทศัน์ทีเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงความเสียงต่างๆ ทีเกียวเนืองกับธุรกิจ

ของบริษัท นอกจากนี กรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้ ทีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีกําหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในส่วนของกรรมการอิสระของซีพีเอฟทุกคนมีคุณสมบติัครบถ้วนตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 4/2552  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นทีออกใหม่ (ฉบับที 2) 

(“ประกาศท ีทจ. 4/2552”) ตามทีระบไุว้ในหวัข้อความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ของนโยบายกํากบัดแูลกิจการ 

อํานาจในการอนมุตัิแต่งตงักรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดพอสรุปได้ดงันี 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง 

2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทังหมด เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. บุคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตังเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้รับเลือกตังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนทีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตงัในครังนนั ให้ประธานในทีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีขาด 

4. ทีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสีของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุ้นทีถือ

โดยผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครังที 1/2564 มกีรรมการบริษัททีพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 5 ท่าน ได้แก่ 

1. นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ 

2. นายศภุชยั เจียรวนนท์ 

3. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 

4. นางวชัรี วิมกุตายน 

5. นายประสิทธิ บุญดวงประเสริฐ 

ในการนี คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้ร่วมกันสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านที

คณะกรรมการจําเป็นต้องมี (Board Skills Matrix) ความหลากหลายในคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติด้านการศึกษาและ

ประสบการณ์การทํางานทงัในภาคธุรกิจและภาคสงัคม โดยได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิให้เสนอชือ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ นายศุภชัย 

เจียรวนนท์ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นางวชัรี วิมกุตายน และนายประสิทธิ บญุดวงประเสริฐ ต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตงัเป็น

กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครังที 1/2564 ก็ได้มีมติอนุมติัตามทีเสนอ  และในระหว่างปี 2564 ได้มีการแต่งตงั 

ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นกรรมการแทนนายชิงชยั โลหะวฒันะกลุ ซงึลาออกจากตําแหน่ง 

คุณสมบัติทีใช้ในประกอบการสรรหากรรมการประกอบด้วยหลกัเกณฑ์เบืองต้น ดงัต่อไปนี 

1.1 ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านทีจําเป็นต้องมี (Board Skills Matrix) ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเป็น

ประโยชน์กบับริษัท เชน่ อตุสาหกรรมทีเกียวข้อง บญัชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบ และการบริหารความเสียง 

เป็นต้น เพือให้มนัใจว่าคุณสมบัติของบุคคลทีสรรหาสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัททังระยะสนัและระยะ

ยาว โดยตระหนกัถึงการขบัเคลือนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามพนัธกิจเป็นสําคญั 

1.2 ความหลากหลายในด้านเชือชาติ สญัชาต ิและเพศ 

1.3 ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีกําหนดโดยกฎหมายทีเกียวข้อง 
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1.4 กรณีกรรมการทีเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีคณุสมบตัิตามทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

1.5 ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง โดยกรรมการทีเป็นผู้ บริหารจะดํารงตําแหน่ง

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนได้ไม่เกิน 2 แห่ง 

1.6 ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกทีบริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีทผี่านมา 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยสามารถใช้บริษัท 

ทีปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสถาบันภายนอกประกอบการพิจารณา ตาม

หลกัเกณฑ์ทีบริษัทได้มีการประกาศต่อสาธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นทีมีวาระการ

แต่งตงักรรมการบริษัท   

สําหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงนัน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการสรรหา

ผู้บริหารระดบัสงู โดยพิจารณาจากปัจจยัหลกัต่างๆ อนัรวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทีเกียวข้องกบัธุรกิจ 

บริษัทส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนือง โดยบริษัทจะเป็น

ผู้สนับสนนุค่าใช้จ่ายทงัหมด ทงันี ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีการให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเกียวกับบรรษัทภิบาลและการ

พฒันาเพือความยงัยืน ลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ กระบวนการทํางานด้านการกํากับการปฏิบตัิตาม

กฎเกณฑ์ (Compliance) กฎหมายทีเกียวข้องกับบริษัท ซงึรวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับแนวทางการดําเนินงาน

ของบริษัทในเรืองดงักล่าว และได้มีกรรมการจํานวน 2 ท่านเข้าร่วมการอบรมสมัมนาในหลกัสตูรทีเกียวข้องกับการปฏิบติัหน้าทีกรรมการ 

ดงันี 

- น.สพ. สจุินต์ ธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร  Director Certification Program รุ่นที 310/2021 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- นายไพศาล จริะกิจเจริญ อบรมหวัข้อ TFRS Update and Pratical Issues 2021 (29 ก.ย. 2564) กบัเคพีเอ็มจี ประเทศไทย 

อบรมหัวข้อ TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครังที 7/2021 

หวัข้อ “Economic update for CFO” (19 ต.ค. 2564) โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ในการประเมินผลกรรมการ  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้อนุมัติปรับปรุงแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดย่อย  โดยการประเมินครอบคลุม 6 หวัข้อหลัก คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ (4) การทําหน้าทขีองกรรมการ (5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ 

(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร ซงึผลการประเมินแบ่งได้ 4 ระดบั ดงันี 

มากกว่าร้อยละ 80 ดีมาก 

ร้อยละ 70-80 ด ี

ร้อยละ 60-70 พอใช้ 

ตํากว่าร้อยละ 60 ควรปรับปรุง  

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทังคณะประจําปี 2564 ปรากฏผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ซึงสรุปได้ว่า 

โครงสร้างของคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจและขนาดรายได้ของบริษัท  

ช่วยให้การทําหน้าทีโดยรวมของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในการประชุมแต่ละครัง คณะกรรมการบริษัทได้ให้

ความสําคัญในการพิจารณาวาระต่างๆ รวมไปถึงติดตามผลการดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นโครงการลงทุนทีเคยอนุมัติไปแล้ว หรือเรืองที

เกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดี เช่น การบริหารความเสียง การควบคุม/ตรวจสอบภายใน และการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง เป็น

ต้น ซึงในระหว่างการประชุม กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ บนพืนฐานของการยอมรับในความเห็นที

แตกต่างกนั โดยไม่เกิดความขดัแย้งไม่ว่าในระหว่างกรรมการด้วยกนัหรือกบัฝ่ายจดัการ  นอกจากนี กรรมการยงัได้มีการพฒันาตนเองเพือ

เพมิพนูความรู้ในด้านต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสมําเสมอ 
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กรรมการได้มีการประเมินตนเองแบบรายบุคคลครอบคลุม 2 หัวข้อหลัก คือ (1) ความรู้ความเข้าใจของกรรมการ และ (2) การ

ปฏิบัติหน้าทีของกรรมการ ซงึผลการประเมินประจําปี 2564 อยู่ในระดบัดีมาก และสรุปได้ว่า ในภาพรวม กรรมการทกุท่านมีความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ มีความเข้าใจในองค์กรและปัจจัยทีจะส่งผลต่อธุรกิจของบริษัท และมีการ

ปฏิบตัิหน้าทกีรรมการอย่างรอบคอบและเหมาะสม  

นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทข้างต้นแล้ว คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะยังได้ทําการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปีอีกด้วย โดยผลการประเมิน

ประจําปี 2564 ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยงัยืน และคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ อยู่ในระดบัดีมาก 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ ในปี 2564 มีดงันี  

   จํานวนครังทเีข้าร่วมประชุม( ) 

   การประชุมกรรมการ การประชุม 

 ชือ นามสกุล คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

กําหนด

ค่าตอบแทนและ 

สรรหากรรมการ 

คณะกรรมการ 

กํากับดูแล 

กิจการ(2) 

คณะกรรมการ

ความรับผิดชอบต่อ

สังคมและการ

พัฒนาอย่างยังยืน(2)

คณะกรรมการ

บรรษทัภิบาลและ

การพัฒนาเพอื

ความยงัยืน(2) 

สามัญผู้ถือหุ้น

ครังที 1/2564 

1. นายสภุกิต เจียรวนนท์ 11/11      เข้าประชมุ 

2.  นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ 11/11      เข้าประชมุ 

3.  นายศภุชัย เจียรวนนท์ 11/11  3/3  0/1  เข้าประชมุ 

4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 11/11  3/3 1/1 1/1 1/1 เข้าประชมุ 

5. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 11/11 11/11  1/1  1/1 เข้าประชมุ 

6. ศ.ดร.พงษ์ศกัดิ องักสิทธิ 11/11 11/11 3/3  1/1  เข้าประชมุ 

7. พล.ต.อ.พชัรวาท วงษ์สุวรรณ 11/11  3/3  1/1 1/1 เข้าประชมุ 

8. นางวัชรี วิมกุตายน 11/11 11/11     เข้าประชมุ 

9. นายวินยั วิทวสัการเวช 11/11 11/11  1/1   เข้าประชมุ 

10. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์( ) 4/4     1/1 N/A 

11. นางอรุณี วชัรานานนัท์ 11/11      เข้าประชมุ 

12. นายประสิทธิ บุญดวงประเสริฐ 10/11      เข้าประชมุ 

13. นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา 11/11      เข้าประชมุ 

14. น.สพ.สจิุนต์ ธรรมศาสตร์ 11/11      เข้าประชมุ 

15. นายไพศาล จิระกิจเจริญ 11/11      เข้าประชมุ 

16. นายชิงชยั โลหะวฒันะกลุ( ) 5/6      ลาประชมุ 
หมายเหต ุ(1) นบัครงัประชมุตามวาระในการดํารงตําแหน่ง  
 (2) คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตงัคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืน แทนคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและการพัฒนาอย่างยงัยืน มีผลตงัแต่วนัท ี16 พฤศจิกายน 2564 
 (3) ได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการ มีผลตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2564 
 (4) ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตงัแต่วนัที 30 สิงหาคม 2564 

นอกจากการประชุมข้างต้นแล้ว ในระหว่างปี 2564 กรรมการทีไม่ได้เป็นผู้บริหารยังมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่าง

กันเองในเรืองทเีกยีวกับการบริหารกิจการบริษทัโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จํานวน 1 ครัง  

ค่าตอบแทนของกรรมการ 

ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 1/2564 มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 ดังรายละเอียด

ต่อไปนี  

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการ เดือนละ 200,000 บาท 

รองประธานกรรมการ เดือนละ 150,000 บาท 

กรรมการ เดือนละ 100,000 บาท 
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(2) ค่าตอบแทนพิเศษ กรรมการทงัคณะจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอตัราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลประจําปีของแต่ละปี โดย

ให้คณะกรรมการบริษัทไปพิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

(3) ค่าตอบแทนอืน 

ไม่ม ี

ทงันี กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ

ชุดย่อยอืน คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราทีกล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีได้รับในฐานะลกูจ้าง หรือกรรมการใน

คณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอืนของบริษัท แล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้รับค่าตอบแทน

ตามตําแหน่งดงันี  

 (หน่วย : บาท) 
 ประธาน กรรมการ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 450,000 200,000 
2. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ   ครังละ  50,000 30,000 
3. คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  ครังละ  50,000 30,000 
4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยงัยืน ครังละ  50,000 30,000 

ซงึค่าตอบแทนรวมของกรรมการซีพีเอฟสําหรับปี 2564 มีจํานวนรวม 73.8 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ 

(2) ประมาณการค่าตอบแทนพิเศษ โดยอ้างอิงจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของซีพีเอฟ  ทังนี ประมาณการดังกล่าวยังมีความ 

ไม่แน่นอน ขนึอยู่กบัเงินปันผลประจําปี 2564 ทีต้องได้รับการอนมุตัิจากทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 

นอกจากนี กรรมการบางท่านยงัได้รับค่าตอบแทนในฐานะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย สําหรับปี 2564 จํานวนรวม 

4.5 ล้านบาท สําหรับค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ มีจํานวนรวม 12.6 ล้านบาท  

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการทีแต่ละท่านได้รับสําหรับปี 2564 มีดงัต่อไปนี 
หนว่ย : บาท 

  ปี 2564 มูลค่าหุ้นซีพีเอฟทถีือโดยกรรมการ 

แต่ละคน* ต่อค่าตอบแทนกรรมการ 

ซีพีเอฟทแีต่ละคนได้รับ (เท่า) 
ชอื นามสกุล ซีพีเอฟ บริษัทย่อย 

  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ 

1. นายสภุกิต เจียรวนนท์ 8,392,400 - - - 

2. นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ 6,294,550 - - 8.06 

3. นายศภุชยั เจียรวนนท์ 6,294,650 - - 0.37 

4. นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ 6,294,550 - 770,000 0.59 

5. นายรังสรรค ์ ศรีวรศาสตร์ 4,196,300 5,400,000 - - 

6. ศ.ดร.พงษ์ศกัด ิ องักสิทธิ 4,196,300 2,400,000 - 0.55 

7. พล.ต.อ. พชัรวาท วงษ์สวุรรณ 4,196,300 - - - 

8. นางวชัรี วิมกุตายน 4,196,300 2,400,000 - - 

9. นายวินยั วิทวสัการเวช 4,196,300 2,400,000 - - 

10. ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 1,129,600  - - 

11. นางอรุณี วชัรานานันท์ 4,196,300 - 680,000 49.71 

12. นายประสิทธิ บญุดวงประเสริฐ 4,196,300 - 1,220,000 3.04 

13. นายสิริพงศ์ อรุณรตันา 3,808,300 - 500,000 0.44 

14. น.สพ.สจิุนต ์ ธรรมศาสตร์ 3,808,300 - - 0.93 

15. นายไพศาล จิระกิจเจริญ 3,779,000 - 1,365,250 0.67 

16. นายชิงชยั โลหะวฒันะกุล 4,600,050 - - N/A 
* คํานวณจากราคาปิด ณ วนัที 30 ธันวาคม 2564 

8.1.3 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ซีพีเอฟมีนโยบายทีจะแต่งตงัตวัแทนเข้าไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการทีมีอํานาจควบคมุในบริษัทย่อย เพือติดตามและกํากบัดูแล

การบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแนวทางกลยุทธ์และนโยบายด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังนี 
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ในกรณีทีบริษัททีซีพีเอฟถือหุ้นมีการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทของซีพีเอฟจะเป็นผู้พิจารณาการออกเสียงลงมติในแต่ละ

วาระการประชมุ รวมถึงการแต่งตงัผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 

สําหรับบริษัทร่วมทุน ซีพีเอฟจะกํากับดูแลบริษัทร่วมทุนให้เป็นไปตามแนวกลยุทธ์ทีได้ตกลงร่วมกันและตามทีระบุไว้ในสัญญา 

ร่วมทุน 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฎิบัติตามนโยบายและแนวปฎิบัติในการกํากับดูแลกิจการ 

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมุ่งมันดําเนินธุรกิจด้วยความซือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อการกระทํา ดังนันเพือเป็นการ

ป้องกันการใช้อํานาจหน้าทีหรือพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม ซึงอาจนํามาซึงการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และเป็นความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ทีอาจทําลายชอืเสียงของบริษัท บริษัทจึงกําหนดให้พนักงานทุกคนหลีกเลียงการกระทําการใดๆ ทีเป็นความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ และต้องรายงานเรืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีจะเกิดขึนต่อผู้ บังคับบัญชาของตน หรือผู้ทีเกียวข้อง และ

ผู้บงัคบับญัชามีหน้าทีแจ้งให้สํานักทรัพยากรบุคคลทราบตามแนวทางทีสํานักทรัพยากรบคุคลกําหนด  

สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในวาระทีพิจารณา ให้กรรมการคนนันต้อง

เปิดเผยรายละเอียดของการมีส่วนได้เสียนันต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที และจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการลงมติในวาระนัน  

โดยในปี 2564 บริษัทมีการเข้าทํารายการระหว่างกันทังทีเป็น (1) รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึงมีเงือนไขการค้า

โดยทวัไป และเป็นไปตามหลักการในการเข้าทํารายการตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 89/12(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 ทีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้เมือปี 2551 และ (2) รายการทีไม่ใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุน

ธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงือนไขทกํีาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที 

เกียวโยงกัน โดยสําหรับรายการทีไม่ใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ 1. การเข้าซือหุ้นสามัญเพิมเติมอีกร้อยละ 43.30 ของ

จํานวนหุ้นทังหมดของ C.P. Aquaculture (India) Private Limited และ 2. การขายทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทย่อยทีเกียวข้องกับการ 

จัดจําหน่ายสินค้าเนือสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารให้กับลูกค้า เช่น ลูกค้าทัวไป ลูกค้าทีเป็นร้านอาหารขนาดเล็ก และลูกค้าทีเป็นโรงแรม

ขนาดเล็ก เป็นต้น ซงึบริษัทได้ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย อย่างครบถ้วน  

การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามสิทธิพืนฐานทีมีอยู่ บริษัทจึงมีนโยบายและ

แนวทางการกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อืนในทางมิชอบ ซงึอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทงัสนับสนนุให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ดงันี 

1. จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการจัดการลําดับชันความลบัของข้อมลู ระเบียบว่าด้วยการซือขายหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติในการ

เปิดเผยข้อมลูของบริษัท  เเพอืให้ข้อมลูทีเป็นสาระสําคญัต่อการเปลียนแปลงราคาหรือมลูค่าของหลกัทรัพย์ได้มีการเปิดเผยสู่

สาธารณะอย่างถกูต้อง ไม่ขดัต่อกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง  โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างทุกคนได้ปฏิบตัิ

เ ป็ น แ น วท า ง เดี ย ว กั น   ซึ ง น โย บ า ย

ดังกล่าวจะครอบคลุมถึงวิธีจัดการกับ

ข้อมลูภายใน ลกัษณะของข้อมลูภายในที

ต้องเปิดเผย รวมถึงวิ ธีการทีใช้ในการ

เปิดเผยข้อมลูภายใน 

2. จัดให้มีรายชือผู้ เข้าถึงข้อมูลภายในซึง

เป็นสมาชิกของคณะทํางานของโครงการทีมีสารสนเทศสําคัญซึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ เข้าถึง

ข้อมลูภายในทกุคนจะต้องปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบทีเกียวข้องกบัการใช้ข้อมลูภายในอย่างเคร่งครัด 
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3. จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการซือขายหลักทรัพย์ ซึงกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ เข้าถึงข้อมูลภายในทุกคน จัดทํา

และนําส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์และการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ภายในระยะเวลาทีกําหนด และให้เลขานุการบริษัท

รายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และ

รายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของผู้ เข้าถึงข้อมลูภายในต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นรายไตรมาส พร้อม

ทงัระบุช่วงเวลาห้ามซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท กล่าวคือ (1) ตงัแต่วนัถัดจากวนัสินสดุไตรมาส จนถึงวนัทีบริษัทได้เปิดเผย

ข้อมลูผลการดําเนินงานของแต่ละไตรมาสเรียบร้อยแล้ว (2) ตงัแต่วนัเริมโครงการทีมีสารสนเทศสําคญัซึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์จนถึงวนัจบโครงการ และ (3) หากเป็นกรณีอืนๆ สํานักเลขานุการบริษัทจะแจ้งช่วงระยะเวลาห้ามการซือขาย

หลกัทรัพย์เป็นแต่ละคราวไป 

กรณีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ เข้าถึงข้อมลูภายในประสงค์จะซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ให้แจ้งข้อมูลการเข้าทํารายการ

ต่อสํานักเลขานุการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาํการก่อนวันเข้าทาํรายการ 

โดยในปี 2564 ไม่พบว่ามีการปฏิบติัฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบทีเกียวกับการใช้ข้อมลูภายในแต่อย่างใด 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทเชือมนัว่า การดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สจุริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นแรงสนบัสนนุหลัก

ในการเติบโตของธุรกิจอย่างยังยืน โดยบริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพือ

แสดงถึงความมุ่งมันในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สือมวลชน และ

องค์กรระหว่างประเทศ ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกจิทีใสสะอาด  

เพือให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทได้จัดทํานโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึน 

สําหรับให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทใช้เป็นกรอบในการดําเนินธุรกิจต่อไป  โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่

ดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทงัทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานของบริษัท และให้

มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนีอย่างสมําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ

ข้อกําหนดในการดําเนินการให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย ทงันี 

ผู้ ล งทุนสามารถศึกษานโยบายต่อ ต้านคอ ร์รัปชันของบ ริษัทได้ ที เว็บไซต์ของบริ ษัทที  www.cpfworldwide.com/th/investors/ 

report-56-1-2021/attachment ในการนี บริษัทได้ทําการสือสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติให้แก่พนักงานทุกระดับ

ผ่านรูปแบบและช่องทางทีหลากหลาย พร้อมทังแปลเป็นภาษาท้องถินแล้วรวม 12 ภาษา เพือให้ครอบคลุมการสือสารในทุก

ประเทศทบีริษัทมีการลงทนุ 

ในปี 2564 บริษัทได้มีการดําเนินการเพอืต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัดงัต่อไปนี 

1. สือสารระเบียบปฏิบัติทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือให้พนักงานได้รับทราบแนวปฏิบัติทีถูกต้อง ไม่ขัดต่อหลักการ

ต่อต้านคอร์รัปชันในกรณีต่างๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

อีเมล์ ระบบ Intranet (CPF Connect) และ Facebook เป็นต้น 
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2. ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับคณะกรรมการโครงการ

แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตังแต่วนัที 

31 มีนาคม 2564 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันทีมีมติให้การ

รับรอง 

3. ได้รับการรับรองให้เป็น  CAC Change Agent เพือช่วยขับเคลือนการสร้าง

เครือข่ายธุรกิจทียึดหลักธรรมาภิบาลไปยงับริษัทคู่ค้า รวมทังส่งเสริมคู่ค้า SMEs ให้เข้าร่วมโครงการ CAC SMEs เพือสร้าง 

Supply Chain ทีโปร่งใส และช่วยขยายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชนั 

4. พฒันาและปรับปรุงเนือหาฝึกอบรมในหลกัสตูรเรืองการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption) อย่างต่อเนือง เพือยกระดบัการ

รับรู้และสร้างความเข้าใจเพือให้บุคลากรมีการปฏิบตัิตนอย่างถกูต้อง โดยจัดทําสือการเรียนรู้ทงัในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ 

(Online learning) และออฟไลน์ (Offline learning) ทังในและต่างประเทศเพือให้บุคลากรในทุกๆ ประเทศสามารถเรียนรู้ ทํา

ความเข้าใจ ตลอดจนนําไปปฏิบตัิได้อย่างถกูต้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครังตามทีบริษัทกําหนดเป็นนโยบายให้บุคลากรทกุคนทํา

การทบทวนความรู้ความเข้าใจอยู่เป็นประจํา  

5. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจําปี 2564 

ภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” ผ่านระบบออนไลน์ 

 

 

 

 

การแจ้งเบาะแส 

บริษัทได้จัดทํานโยบายการแจ้งเบาะแส (https://www.cpfworldwide.com/content/th/governance/whistleblowingpolicy.pdf) 

เพือเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกียวกับการกระทําความผิดกฎหมาย 

หรือจรรยาบรรณ  หรือการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการถูกละเมิดสิทธิ  ผ่านช่องทางที

หลากหลาย รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วย ดงัต่อไปนี 

 กรรมการตรวจสอบ จดหมาย 1, 1/1 ซอยเย็นจิต 2 แยก 1 อาคารทรัพย์สมุทร 2  

ชนั 4 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 

10120 

โทรศพัท์ 02-673-1105 และ 02-673-1092-3 

โทรสาร 02-673-1090 

อีเมล์ iaoffice@cpf.co.th 

เว็บไซต์ https://www.cpfworldwide.com/th/contact/form 

 ศนูย์ผู้บริโภค โทรศพัท์ 02-800-8000  

อีเมล์ consumercenter@cpf.co.th 
 

โดยผู้แจ้งเรืองร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองทีเหมาะสมจากบริษัท ได้แก่ การปกป้องผู้แจ้งเรืองไม่ให้ถูกคุกคาม และ

ข้อมูลเกียวกับเรืองร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ ไม่เกียวข้อง เว้นแต่ทีจําเป็นต้องเปิดเผยตาม

ข้อกําหนดของกฎหมาย นอกจากนี จะไม่มีการเลิกจ้าง หรือพักงาน หรือเปลียนตําแหน่งงาน หรือลงโทษทางวินัยต่อพนักงาน

ทีเป็นผู้แจ้ง รวมทังให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานทีปฏิเสธการกระทาํซึงเข้าข่ายคอร์รัปชันด้วย  
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คณะกรรมการตรวจสอบซึงมีความอิสระจากฝ่ายจัดการ จะเป็นผู้พิจารณา และสํานักตรวจสอบภายในทําหน้าที

กลนักรองเบาะแส และข้อร้องเรียนทีถูกส่งเข้ามา 

โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการร้องเรียนผ่านช่องทาง

ต่างๆ จํานวน 155 เรือง พบว่าเป็นเรืองการทุจริต 3 

เรือง และพนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน 

หรือมีพฤติกรรมไม่ เหมาะสม 31 เรือง ซึงบริษัทได้

ดํ าเนินการลงโทษ ทางวินัยกับผู้ กระทํ าผิด อ ย่าง

เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท โดยมีรายละเอียด

และมาตรการจัดการต่างๆ ดังแสดงในตารางข้างล่าง 

ทัง นี เหตุการณ์ ทีเกิดขึนมิ ได้มีนัยสําคัญ อันส่งผล

กระทบต่อบริษัททังทางด้านชือเสียงหรือการเงินแต่

อย่างใด   

 

 

 

 

ประเภท จาํนวนเรือง 

มาตรการจัดการ 

ตักเตือน

ด้วยวาจา 

ตักเตือนเป็น 

ลายลักษณ์อักษร 
พักงาน เลิกจ้าง 

1. ทจุริต 3 0 0 0 3 

2. ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิงาน 31 21 8 1 1 

3. คอร์รัปชนัและสินบน 0 0 0 0 0 

8.2 รายงานผลการปฎิบัติหน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564 

ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าทตีามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดงันี 

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและ

บริษัทย่อยประจําไตรมาส และประจําปี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน และรายการระหว่างกนั ซึงได้จัดทําขนึตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุร่วมกับผู้สอบบญัชี และผู้บริหารทีรับผิดชอบสายงานบญัชีการเงินทุกไตรมาส ซงึใน

การประชุมได้มีการสอบทานประเด็นทีสําคัญ เช่น ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความเหมาะสมของนโยบายบญัชี 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ทีเกียวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย การเปลียนแปลงของมาตรฐานบญัชี

ทีอาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท และความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี 

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานแผนงานตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัช ีและมีการประชุม

ร่วมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมในการประชมุเพือปรึกษาหารือเกียวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี

ในการปฏิบัติหน้าที รวมถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยเกียวกับการทุจริต ความบกพร่องทีสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

หรือฝ่าฝืนกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการและผู้บริหารตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2559 โดยในปี 2564 ผู้สอบบญัชีไม่มีข้อสงัเกตทเีป็นสาระสําคญัและไม่พบพฤติกรรมอนัควรสงสยัดงักล่าว 
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2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณา

รายงานตรวจสอบทีสํานักตรวจสอบภายในได้สอบทานและประเมินการควบคุมภายในว่ามีความรัดกุมเพียงพอ และมีการ

ปฏิบตัิตามระเบียบและแนวปฏิบตัิทีบริษัทกําหนด รวมถึงการควบคมุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทังได้มีการติดตามให้

มันใจว่าฝ่ายบริหารได้มีการดําเนินการแก้ไขให้ครบถ้วน และได้แก้ไขทีต้นเหตุเพือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซําอีกโดยเฉพาะ

ประเด็นทีมีความเสียงสงู หรือรายการทีอาจก่อให้เกิดการทุจริตเกิดขึน 

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานสรุปข้อร้องเรียน ซึงผ่านช่องทางการรับเรืองร้องเรียนทีเป็นอิสระ 

(Whistle Blower) เพือประเมินว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นพฤติกรรมทีส่อไปทางทุจริต หรือคอร์รัปชันหรือไม่ พร้อมทังการ

จดัการเกียวกบัข้อร้องเรียนต่างๆให้เกิดความเหมาะสมและโปร่งใส 

3. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน อนุมตัิการ

ทบทวนกฎบตัรการตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบประจําปี นอกจากนี รับทราบผลการตรวจสอบภายในของบริษัท

และบริษัทย่อย ตลอดจนซกัถามและให้ข้อแนะนําและติดตามการดําเนินการแก้ไขในประเด็นทีมีสาระสําคัญ เพือก่อให้เกิด

การกํากบัดูแลกิจการทีดี นอกจากนียงัให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาบุคลากรของสํานกัตรวจสอบภายใน รวมถึงเครืองมือและ

เทคโนโลยีต่างๆ เพือให้งานตรวจสอบภายในสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. สอบทานการบริหารความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์

การบริหารความเสียงของบริษัท โดยมีการประชมุร่วมกับผู้บริหารทีรับผิดชอบด้านการบริหารความเสียงของบริษัทเป็นประจํา 

เพือรับทราบปัจจัยเสียงทังภายนอกและภายใน ผลการประเมินความเสียง และแนวทางการบริหารจัดการความเสียงของ

บริษัทให้อยู่ในระดบัความเสียงทียอมรับได้ พร้อมทงัให้ข้อเสนอแนะเพือให้เกิดการพฒันาและปรับปรุงให้ดียิงขึน นอกจากนี 

ยงัเน้นให้ความสําคญัเกียวกบัความเสียงใหม่ทีอาจเกดิขนึเนอืงจากการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว  

5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ผ่าน

การประชุมร่วมกับผู้บริหารสํานักกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหน่วยงานต่างๆทีมีหน้าทีกํากับและควบคุม โดย

สอบถามประเด็นต่างๆ เพือให้มนัใจถงึความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมและติดตามของหน่วยงานต่างๆ 

ในประเด็นทีสําคญั รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ต่างๆทีเกียวข้อง 

6. สอบทานรายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้

ความเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล

ทีเกียวข้องก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้นตามขนาดของรายการ ทังนี เพือให้มนัใจว่าธุรกรรมมีความ

โปร่งใส และสมเหตสุมผล 

7. พิจารณาแต่งตงัผู้สอบบัญชีและค่าสอบบญัชีประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตงัผู้สอบ

บญัชี และค่าสอบบญัชีเป็นประจําทุกปี เพือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและนําเสนอในทีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 

โดยมีมติแต่งตงั บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นในบางประเทศ 

การเสนอแต่งตังได้มีการพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี รวมถึงความ

เหมาะสมของค่าสอบบญัชีด้วย 

8. เรืองอนืๆ 

8.1 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทังได้มีการ

ประเมินการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทตามแบบประเมินคณะกรรมการโดยรวม เพือให้แน่ใจว่าได้มีการ

ปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบติัทีดีทตีลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กําหนดเป็นแนวทางไว้ 

8.2 ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และทีมงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพือรับทราบแนวทางการบริหารจัดการ และการดําเนิน

ธุรกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิบตัิตามเงือนไขคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า  การติดตามสถานการณ์โควิด 19  

ผลกระทบและมาตรการป้องกนัของบริษัท และรายงานความคืบหน้าในการเข้าไปลงทนุในธุรกิจ Lotus 
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8.3 สรุปผลการปฎิบัติหน้าทีของคณะกรรมการชุดย่อยอืนๆ 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาเพือความยังยืน 

ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน (รวมกิจกรรมทีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยังยืนได้กระทําไปในปี 2564 ด้วย) ได้ปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดงันี 

1.  ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ประจําปี 2563  

2.  พิจารณาทบทวนกรอบแนวคิดด้านความยงัยืน และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพือความยงัยืน  

3.  อนุมัติกลยุทธ์และเป้าหมายความยังยืน 2030 (Sustainability in Action) เพือใช้ในการขับเคลือนความยังยืนในอีก 10 ปี

ข้างหน้า  

4.  อนมุตัิแผนงานของปี 2565  

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้ปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดงันี 

1. พิจารณาความเหมาะสมของบคุคลทีจะเสนอแต่งตงัเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ง ซงึในปี 2564 มีกรรมการที

พ้นจากตําแหน่ง 2 กรณี ดงันี 

1.1 กรณีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ เพอืการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 บริษัท

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน 

ตังแต่วันที 30 กันยายน 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการรับเรืองเพือพิจารณา 

รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรือง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  

1.2 กรณีพ้นจากตําแหน่งเนืองจากลาออก เพือการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 เพอืการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและทีประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2564 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ระดับทีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และขนาดของบริษัท โดย

เชือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทและหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการ 

3. พิจารณาทบทวนการกําหนดทกัษะ ความรู้ ความเชียวชาญประสบการณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมการ.(Board Skills 

Matrix) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัททังระยะสันและระยะยาว โดยตระหนักถึงการขบัเคลือนองค์กร

ไปสู่เป้าหมายตามพนัธกิจเป็นสําคญั เพือให้บริษัทเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมทีมีสาระสําคญั 

สามารถบริหารจดัการความเสียงในภาวะวิกฤต และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

4. พิจารณาทบทวนแบบประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ทังแบบรายคณะ และรายบุคคล  รวมถึงแบบประเมิน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพือให้สามารถวดัผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปประกอบการวางแผนเพือ

พฒันาศกัยภาพของกรรมการต่อไป 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน)  ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ 

 

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกนั หน้าที 134 

9. การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน 

9.1 ระบบการควบคุมภายใน  

ภายใต้สภาวะแวดล้อมทีมีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง เช่น สภาวะการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 

(โควิด-19) การปรับเปลียนรูปแบบการทํางาน เป็นต้น ซึงเป็นความท้าทายทีสําคญัของบริษัท ดังนัน เพือให้บริษัทบรรลุวตัถุประสงค์ใน

การดําเนินงาน  บริษัทตระหนักถึงความความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี การบริหารความเสียง การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

ได้นํากรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Tread way Commission) 

มาเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัท ตลอดจนมีสายงานตรวจสอบภายในทําหน้าทีในการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและ

บริษัทย่อย รวมทงัการดําเนินงานในประเทศและต่างประเทศ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2565 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึงเป็นกรรมการ

อิสระจํานวน 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทจากผลการสอบทานโดย

คณะกรรมการตรวจสอบทีได้สอบทานร่วมกับสํานักตรวจสอบภายในตามแบบการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แล้ว สรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอ รวมทังมีการบริหารความเสียงทีเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล ครอบคลมุทงัระดบัองค์กรไปจนถึงระดบักิจกรรม ซงึบริษัทมีกิจกรรมภายใต้ 5 องค์ประกอบทสีําคญัสรุปได้ดงันี 

1. การควบคุมภายในองค์กร 

บริษัทมีความมุ่งมนัให้บริษัทและบริษัทย่อยมีวฒันธรรมและสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในทีดีและมีประสิทธิผล โดยมีการจัด

โครงสร้างองค์กรให้มีการกระจายอํานาจเพือให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบตัิงานและสอดคล้องกับรูปแบบในการดําเนินธุรกิจ มี

สายการบงัคบับญัชาทีชดัเจน กําหนดอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบ อํานาจอนุมตัิของผู้บริหารในแต่ละระดบัและในแต่ละเรืองอย่าง

ชัดเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานและตวัชีวัดผลปฏิบตัิงาน รวมถึงนโยบาย ระเบียบปฏิบติั และ

คู่มอืการทํางาน ตลอดจนมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะๆ เพือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีมีการเปลียนแปลง 

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดบัต้องดําเนินงานด้วยความซือสตัย์ สจุริต และโปร่งใส โดยยึดหลกัการกํากับดแูลกิจการทีดี มีจริยธรรม

ทางธุรกิจ มีความโปร่งใส มีการส่งเสริมค่านิยมองค์กร CPF Way ให้พนักงานทุกคนปฏิบตัิ ซึงเป็นค่านิยมเพือนําไปสู่ความยงัยืนใน

องค์กร รวมถึงมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน มี ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือข้อมูลเกียวกับการทุจริต ในหลายๆ ช่องทาง 

(Whistleblower Channel) โดยข้อร้องเรียนต่างๆ มีข้อกําหนดในการจัดการ โดยทีผู้แจ้งข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลบั ข้อร้องเรียน

ต่างๆ จะถูกส่งมายงัสํานักตรวจสอบภายในเพือพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริง ในกรณีทีพบว่าข้อร้องเรียนดงักล่าวมีการทุจริต 

หรือมีการปฏิบตัิงานทีไม่เหมาะสม จะมีการตงัคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาลงโทษตามข้อกําหนดของบริษัท นอกจากนี จะ

มีการวิเคราะห์เพอืให้ทราบสาเหตุทีแท้จริง พร้อมทงัข้อเสนอแนะในการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ข้อร้องเรียนต่างๆ ได้มี

การนําเสนอต่อผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการตรวจสอบเพือทราบสาเหตุและแนวทางการแก้ไข พร้อมทังมีการติดตามการแก้ไข 

เพอืเพมิประสิทธิภาพในการกํากับดูแล 

2. การประเมินความเสียง 

บริษัทให้ความสําคัญกับการบริหารความเสียงภายใต้การเปลียนแปลงทีมีผลมาจากทังปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกทีส่งผล

กระทบต่อธุรกิจ รวมทงัแนวโน้มทีสําคัญของโลก  โดยถือว่าการบริหารความเสียงเป็นองค์ประกอบสําคัญของทุกกระบวนการใน

การดําเนินงานทงัในระดบัองค์กร และระดบัธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดนโยบายในการบริหารความเสียง เพือกําหนดแนวทางการบริหารความเสียงให้เป็นไปแนวทาง

เดียวทงัองค์กร และมีการเผยแพร่ให้กับบุคลากรทุกระดบัในองค์กรได้รับทราบและมีการดําเนินการในด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรม 

การจัดประชมุเชิงปฏิบตัิการ การกําหนดหวัข้อทีเกียวกบัการบริหารความเสียงเป็นส่วนหนึงของการประชมุปกติในระดบัธุรกิจ เป็นต้น 

เพอืให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเสียงในบริษัท 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากบัดแูลกิจการ 

( ) การควบคมุภายในและรายการะหว่างกนั หน้าที 135 

นอกจากนี ได้มีการแต่งตังคณะอนุกรรมการบริหารความเสียง ทําหน้าทีในการติดตามและดูแลให้มีการดําเนินตามนโยบายการ

บริหารความเสียง รวมทังมีการสอบทานความเสียง ผลการประเมิน และกิจกรรมต่างๆ ในการบริหารความเสียงอย่างสมําเสมอ 

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษัทมีการจัดทํานโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบตัิงาน และอํานาจอนุมัติเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการปรับปรุงอย่าง

สมําเสมอ รวมถึงมีการการควบคุมเกียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบข้อมูล การพัฒนาและทดสอบระบบ การบํารุงรักษา

ระบบ รวมทังมีการบริหาร ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ โดยสํานักกํากับการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ 

บริษัทได้มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทีสําคัญต่างๆ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีต่างๆ เพือให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดําเนินงาน ตลอดจนให้มีการควบคุมภายในทีดีขึน เช่น การใช้ Data Analytic ในการค้นพบรายการผิดปกติใน

กระบวนการจ่ายเงิน เป็นต้น  

4. ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล 

บริษัทได้พฒันาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภยั สอดคล้องกับข้อกฎหมายทีเกียวข้องกับระบบสารสนเทศ เพือ

เพิมศกัยภาพในการดําเนินงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักกดีว่า ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการวางระบบ

ป้องกันระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี การโจมตีทางไซเบอร์ก็เกิดขึนอย่างสมําเสมอ ดงันัน บริษัทจ้างทีปรึกษาภายนอกมาศึกษาและ

ค้นหาจดุอ่อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกําหนดแนวทางการจัดการ ระบบดกัจับการโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง

สร้างความตระหนักให้แก่พนักงานโดยสือสารตามช่องทางต่างๆ ภายในบริษัท รวมทังมีการจัดทํา Phishing Campaign อย่าง

สมําเสมอเพือให้มนัใจว่าพนกังานมคีวามเข้าใจในเรืองของความปลอดภยัในการใช้อีเมล์ของบริษัท เป็นต้น 

นอกจากนี บริษัทมีการสือสารนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการทํางาน และข้อมูลทีสําคัญให้แก่พนักงานผ่านทาง Website ของ

บริษัท หรือผ่าน CPF Connect รวมทงัสือสิงพิมพ์ต่างๆ สําหรับพนักงานทีอยู่ในโรงงานผลิต โดยจดัให้มีทังภาษาไทย และภาษาของ

พนักงานต่างชาติ เพือให้รับทราบข้อมูลทีถูกต้องและทันเวลา ตลอดจนมีการประชุมร่วมกันเพือให้เกิดการประสานงาน และ

ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

5. ระบบการติดตาม 

บริษัทมีระบบการควบคุมติดตามการดําเนินงานโดยเป็นปกติ ผ่านทางหวัหน้างาน หรือผู้บริหารสายธุรกิจทงัในเรืองผลการดําเนินงาน 

หรือ การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยมีสํานักตรวจสอบภายใน และสํานักกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ช่วย

เสริมสร้างให้การกํากบัดแูล และติดตามมีความเข้มแข็งขึน ดงัน ี

 สํานักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ ทําหน้าทีตรวจสอบ (Assurance) ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ภายในองค์กร 

ภายใต้ความเสียงต่างๆ ของบริษัท ด้วยวิธีการตรวจสอบแบบ Risk Based Audit และจัดทําแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมทงั

องค์กรภายใน 3 ปี รวมทงัให้คําปรึกษา (Consulting) เพอืให้กระบวนการทํางานมกีารกํากับดแูลทีดี 

 สํานักกํากับดูแลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ทําหน้าทีสอบทาน และติดตามการปฏิบตัิงานของสายงานต่างๆ ว่าได้มีการปฏิบติัตาม

กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทเีกียวข้อง และรายงานผลการติดตามต่อฝ่ายจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมําเสมอ 



บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากับดแูลกิจการ 

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกนั หน้าที 136 

9.2 รายการระหว่างกัน/63 

9.2.1 รายการระหว่างกันทีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ทีเกิดขึนในปี 2564 ซึงเป็นรายการทีมีเงอืนไขการค้าโดยทวัไป และเป็นไปตามหลักการในการเข้าทํารายการตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 
89/12(1) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551 ซึงคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิไว้เมือปี 2551 กล่าวคือ เป็นราคาทีเท่ากันกับราคาของรายการในลกัษณะเดียวกันซึงบุคคลที
อาจมีความขดัแย้งเข้าทํากบัลกูค้าทวัไป และมเีงอืนไขทางการค้าเช่นเดียวกนักบัเงอืนไขทางการค้าของรายการในลกัษณะเดียวกนัซงึบุคคลทอีาจมีความขดัแย้งเข้าทํากบัลกูค้าทวัไป 

    หน่วย : ล้านบาท 

บุคคลทอีาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์/64 ลักษณะรายการระหว่างกันทสีําคญั 
ปี 2564 

มูลค่ารายการ 
ยอดคงเหลอื 

สินงวด 

1. กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ซ.ีพี. ทาวเวอร์  

โกรท 

 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าใช้จ่ายอนื 

ลกูหนี 

หนีสินตามสญัญาเช่า 
ซอืสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

151 

- 

- 
34 

1 

4 

105 
- 

2. บริษัท กบินทร์บรีุการเกษตร จาํกดั  มีบริษัท วัชรภัทร จํากัด ซึงเป็นผู้ทีเกียวข้องของนางอรุณี วัชรานานันท์ (กรรมการซีพีเอฟ) และ 
บตุรของนายอดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซีพเีอฟ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ 

 มบีตุรของนางอรุณี วชัรานานนัท์ (กรรมการซีพเีอฟ) เป็นกรรมการ 

หนีสินตามสญัญาเช่า - 30 

3. บริษัท กรุงเทพ เวท ดรัก จํากดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 
ขายสินค้าและรายได้อนื 

70 
21 

6 
6 

4. บริษัท เกษตรภณัฑ์-อกริเทค จํากดั  มีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าก่อสร้างและซอือปุกรณ์ต่างๆ 25 - 

5. บริษัท เกษตรภณัฑ์อตุสาหกรรม จํากดั  มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

 มกีรรมการร่วมกบัซพีเีอฟ ได้แก ่นายพงษ์เทพ เจยีรวนนท์  

รายได้อนื 

ค่าก่อสร้างและซอือปุกรณ์ต่างๆ 

หนีสินตามสญัญาเช่า 
ซอืสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

3 

995 

- 
14 

1 

124 

12 
- 

6. บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากดั  เป็นบริษัทย่อยของบริษทั ซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน) (“CPALL”) คา่ใช้จ่ายอนื 40 50 

7. บริษัท ข้าว ซี.พี. จํากดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ซอืสินค้า 156 2 

8. บริษัท เค.เอส.พี. อปุกรณ์ จํากดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) รายได้อนื 

ค่าก่อสร้างและซอือปุกรณ์ต่างๆ 

1 

532 

- 

33 

9. บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั (“CPG”)  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอฟ (CPG ถือหุ้นซีพีเอฟทางตรงในสดัส่วนร้อยละ 25.02)  
 มีกรรมการร่วมกบัซีพเีอฟ ได้แก ่นายสภุกติ เจียรวนนท์ นายศุภชยั เจียรวนนท์ นายชิงชยั  

โลหะวฒันะกลุ (ลาออกจากตําแหน่งกรรมการของซีพเีอฟ มีผลวันที 30 สิงหาคม 2564) และ 
นายพงษ์เทพ เจยีรวนนท์ 

ขายสินค้าและรายได้อนื 
ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 
ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ 
ค่าสิทธิในการใช้เครืองหมายการค้า 

3 
11,023 

103 
4,304 

2 
401 

2 
250 

10. บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จาํกดั  เป็นบริษัทย่อยของ CPALL รับชําระค่าสินค้าบริการรอนําส่ง 
เจ้าหน ี

 

- 
- 

192 
1 

 
/63 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลรายการระหว่างกนัทีเกิดขึนในปี 2562-2563 ได้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2562-2563 ทีเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทที https://www.cpfworldwide.com/th/investors/report-56-1 
/64 “ผู้ทีเกียวข้อง” ทีกลา่วในข้อนี หมายถึง บุคคลตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที กจ. 17/2551 เรือง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกียวกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 



บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากับดแูลกิจการ 

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้าที 137 

บุคคลทอีาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์/64 ลักษณะรายการระหว่างกันทสีําคญั 
ปี 2564 

มูลค่ารายการ 
ยอดคงเหลอื 

สินงวด 

11. บริษัท เจริญโภคภณัฑ์โปรดวิส จํากดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) 

 มีกรรมการร่วมกบัซีพเีอฟ ได้แก ่นายพงษ์เทพ เจียรวนนท ์

ขายสินค้าและรายได้อนื 

ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

1 

133 

- 

4 

12. บริษัท เจริญโภคภณัฑ์เมล็ดพนัธุ์ จํากัด  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) 

  มีกรรมการร่วมกบัซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ 

ซอืสินค้า 277 25 

13. บริษัท เจริญโภคภณัฑ์วิศวกรรม จํากดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าก่อสร้างและซอือปุกรณ์ต่างๆ 67 6 

14. บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อิน-เอ็กซ จํากดั  มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 มีกรรมการร่วมกบัซีพเีอฟ ได้แก ่นายพงษ์เทพ เจียรวนนท ์

รายได้อนื 

ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

1 

155 

- 

12 

15. บริษัท เชฟแคร์ส โปรเจกต์ จํากดั  มีคู่สมรสของนายสภุกิต เจียรวนนท์ (กรรมการซีพเีอฟ) เป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการ ขายสินค้าและรายได้อนื 120 17 

16. บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส ์จาํกดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้าและรายได้อนื 

ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

221 

94 

62 

10 

17. บริษทั ซี.พี. เทรดดิง กรุ๊ป จาํกดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) 

 มีกรรมการร่วมกบัซีพเีอฟ ได้แก ่นายพงษ์เทพ เจียรวนนท ์

ขายสินค้า 75 3 

18. บริษัท ซี.พ.ี ฟู้ ดสโตร์ จํากดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษทัทีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) รายได้อนื 

ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

19 

244 

2 

18 

19. บริษัท ซี.พี. สหอตุสาหกรรม จาํกดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 627 54 

20. บริษทั ซี.พี. อนิเตอร์เทรด จํากดั  มีครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 มีกรรมการร่วมกบัซีพเีอฟ ได้แก ่นายชิงชยั โลหะวฒันะกลุ (ลาออกจากตําแหน่งกรรมการของซีพีเอฟ 

มีผลวนัท ี30 สิงหาคม 2564) และนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ 

ขายสินค้าและรายได้อนื 
ซอืสินค้าและค่าใช้จา่ยอนื 

4 
356 

11 
53 

21. บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด์) จํากดั  มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 335 35 
22. บริษัท ซี.พี. อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ จํากดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครวัเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 149 14 

23. บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากดั  เป็นบริษัทย่อยของ CPALL  ขายสินค้าและรายได้อนื 
ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

ซอือปุกรณ์ต่างๆ 

2 
60 

43 

2 
4 

- 

24. บริษัท ซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน) (“CPALL”)  เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ 
 มีกรรมการร่วมกบัซีพเีอฟ ได้แก่ นายสภุกติ เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ นายศภุชยั เจยีรวนนท์ 

พล.ต.อ. พชัรวาท วงษ์สวุรรณ และศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 

ขายสินค้าและรายได้อนื 
ค่าใช้จ่ายอนื 

9,466 
43 

2,048 
11 

25. บริษัท ซีพ-ีเมจิ จํากดั   เป็นการร่วมค้าของซีพเีอฟ 

 มีกรรมการร่วมกบัซีพเีอฟ ได้แก ่นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ นายประสิทธิ  

บญุดวงประเสริฐ และนายไพศาล จิระกิจเจริญ 

ขายสินค้าและรายได้อนื 

ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

472 

850 

24 

95 

26. บริษัท ซพีี แมตช์ จํากดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าใช้จ่ายอนื 128 7 

27. บริษัท ซีพีแรม จํากัด   เป็นบริษัทย่อยของ CPALL ขายสินค้าและรายได้อนื 
ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

1,775 
125 

271 
9 

28. บริษัท ณชัยากรพัฒนา จํากดั  มีบตุรของนายอดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ หนีสินตามสญัญาเช่า - 46 



บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากับดแูลกิจการ 

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้าที 138 

บุคคลทอีาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์/64 ลักษณะรายการระหว่างกันทสีําคญั 
ปี 2564 

มูลค่ารายการ 
ยอดคงเหลอื 

สินงวด 

29. บริษัท ไดนามิค ทรานสปอร์ต จาํกัด  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 1,061 98 

30. บริษัท ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จาํกดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าใช้จ่ายอนื 69 7 

31. บริษัท ทรัพย์สมทุร จาํกดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษทัทีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) รายได้อนื 
ค่าใช้จ่ายอนื 

หนีสินตามสญัญาเช่า 
ซอืสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

1 
38 

- 
2 

- 
1 

9 
- 

32. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน)  มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
 มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์  

กิตยารักษ์ 

ขายสินค้าและรายได้อนื 
ค่าใช้จ่ายอนื 
เงินปันผลรับ 

1 
1 

52 

- 
- 
- 

33. บริษัท ทรู ดิจทิลั กรุ๊ป จํากดั  บริษัทย่อยของ TRUE ค่าใช้จ่ายอนื 20 6 

34. บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชนั จํากดั  เป็นบริษัทย่อยของ TRUE 
 มีกรรมการร่วมกบัซีพีเอฟ ได้แก่ นายศุภชยั เจียรวนนท์ 

ค่าใช้จ่ายอนื 
ขายสินค้าและรายได้อนื 

69 
4 

25 
2 

35. บริษัท ทรู ลีสซงิ จํากดั   มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าใช้จ่ายอนื 
หนีสินตามสญัญาเช่า 

ซอืสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

113 
- 

517 

51 
1,021 

- 

36. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชนั จํากดั  เป็นบริษัทย่อยของ TRUE  ค่าใช้จ่ายอนื 47 3 

37. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซน็เตอร์ จํากัด  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าใช้จ่ายอนื 

รายได้อนื 

107 

2 

12 

2 

38. บริษัท ท่าจามเกษตรอตุสาหกรรม จํากดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้าและรายได้อนื  
ซอืสินค้า 

153 
242 

15 
21 

39. บริษัท ทกัษวลัย์ จํากดั  มีบตุรของนายอดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ ค่าใช้จ่ายอนื 
หนีสินตามสญัญาเช่า 

76 
- 

3 
5 

40. บริษัท ที.เค.พี. ฟาร์ม จาํกดั  มีบตุรของนายอดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซีพเีอฟ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ หนีสินตามสญัญาเช่า - 172 

41. บริษัท ไทย นิวส ์เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากดั  เป็นบริษัทย่อยของ TRUE ค่าใช้จ่ายอนื 22 12 

42. บริษัท ท่าเรืออยธุยาและไอซีดี จํากดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) คา่ใช้จ่ายอนื 70 3 

43. บริษัท ธนกรฟาร์ม จํากดั  มีคู่สมรสและบุตรของนายอดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซพีีเอฟ) เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ หนีสินตามสญัญาเช่า - 38 

44. บริษัท พชัรภคัฟาร์ม จาํกดั  มีบตุรของนายอดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซีพเีอฟ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ หนีสินตามสญัญาเช่า - 60 

45. บริษัท พชัรภมิูฟาร์ม จาํกดั  มีคู่สมรสและบุตรของนายอดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซพีีเอฟ) เป็นผู้ถือหุ้น และมบีตุรของนาย

อดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซพีีเอฟ) เป็นกรรมการ 

หนีสินตามสญัญาเช่า 

ซอืสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

- 

10 

113 

- 

46. บริษัท พฒันาผู้นําเครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้าและรายได้อนื 

ค่าฝึกอบรมสมัมนา 

10 

209 

3 

2 

47. บริษัท พี.เอ็น.เอส. ฟาร์ม จํากดั  มีบตุรของนายอดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ หนีสินตามสญัญาเช่า - 282 



บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากับดแูลกิจการ 

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้าที 139 

บุคคลทอีาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์/64 ลักษณะรายการระหว่างกันทสีําคญั 
ปี 2564 

มูลค่ารายการ 
ยอดคงเหลอื 

สินงวด 

48. บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จํากดั  มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

 มีกรรมการร่วมกบัซีพีเอฟ ได้แก่ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ 

ขายสินค้าและรายได้อนื 

ซอืสินค้าและค่าใช้จา่ยอนื 

กําไร(ขาดทนุ)จากการขายทรัพย์สิน 

1,300 

71 

2 

141 

8 

- 

49. บริษัท ฟรีวิลล์ โซลชูนัส์ จํากดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) 

 มีกรรมการร่วมกบัซีพีเอฟ ได้แก่ นายศุภชยั เจยีรวนนท์ 

ค่าตอบแทนการใช้ระบบงาน 30 - 

50. บริษทั ฟาร์มทกัษ์เจริญ จํากดั  มีคู่สมรสและบุตรของนายอดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซพีีเอฟ) เป็นผู้ถือหุ้น และมบีตุรของ 

นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซพีเีอฟ) เป็นกรรมการ 

หนีสินตามสญัญาเช่า - 66 

51. บริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั  เป็นบริษทัร่วมของ CPF 

 มีกรรมการร่วมกบัซีพีเอฟ ได้แก่ นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และนายศุภชัย  

เจียรวนนท์ 

ขายสินค้าและรายได้อนื 

ซอืสินค้า 

149 

1 

10 

- 

52. บริษัท วชัรภัทร จํากดั  มีบตุรของนางอรุณี วชัรานานนัท์ (กรรมการซีพเีอฟ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ หนีสินตามสญัญาเช่า - 67 

53. บริษัท วแีอลเอส ฟาร์ม จํากดั  มีบตุรของนายอดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซีพเีอฟ) เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ หนีสินตามสญัญาเช่า - 72 

54. บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จาํกดั  เป็นบริษัทย่อยของ MAKRO  ขายสินค้า 
ซอืสินค้า 

31 
33 

1 
2 

55. บริษัท สยามแมค็โคร จํากัด (มหาชน) (“MAKRO”)  เป็นบริษัทย่อยของ CPALL  
 มีกรรมการร่วมกบัซีพเีอฟ ได้แก ่นายอดเิรก ศรีประทกัษ์ และนายศุภชยั เจียรวนนท ์

ขายสินค้าและรายได้อนื 
ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

14,769 
498 

2,310 
54 

56. บริษัท สยาม ริเวีย จํากดั  เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ 

 มกีรรมการร่วมกบัซีพเีอฟ ได้แก ่นายประสทิธิ บญุดวงประเสริฐ 
 มีผู้บริหารของซีพีเอฟเป็นกรรมการ ได้แก่ นายสถิต สังขนฤบดี (เกษียณจากตําแหน่งประธาน

ผู้บริหารฝ่ายปฏิบตัิการ ธุรกิจห้าดาวและร้านอาหาร มีผลวันที 31 ธ.ค. 2564) 

เงินให้กู้ยมืและดอกเบยีรับ 1 49 

57. บริษัท สนิปราณีฟาร์ม จํากดั  มีคู่สมรสและบุตรของนายอดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการ ซอืสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

หนีสินตามสญัญาเช่า 

54 

- 

- 

40 

58. บริษัท สินสนัติ จํากดั  มีคู่สมรสและบุตรของนายอดิเรก ศรีประทักษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็นกรรมการ และมีบุตรของ 
นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็นผู้ถือหุ้น 

ค่าใช้จ่ายอนื 37 3 

59. บริษัท สิริลกัษ์พฒันา จาํกดั  มีบตุรของนายอดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซีพเีอฟ) เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ หนีสินตามสญัญาเช่า - 55 

60. บริษัท ออลล ์นาว โลจิสติกส ์จํากดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าใช้จ่ายอนื 

ขายสินค้า 

296 

1 

48 

1 

61. บริษัท อลัฟ่าฟาร์ม จํากดั  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 

ซอืสินค้า 

10 

29 

- 

- 

62. บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จํากดั  เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ 
 มีกรรมการร่วมกบัซีพเีอฟ ได้แก ่นายสภุกติ เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทกัษ์  

นายศภุชยั เจียรวนนท ์และนายไพศาล จริะกิจเจริญ 
 

ขายสินค้าและรายได้อนื 
ซอืสินค้า 

154 
65 

14 
3 



บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากับดแูลกิจการ 

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้าที 140 

บุคคลทอีาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์/64 ลักษณะรายการระหว่างกันทสีําคญั 
ปี 2564 

มูลค่ารายการ 
ยอดคงเหลอื 

สินงวด 

63. บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชนั ซิสเทม จํากดั  เป็นบริษัทย่อยของ MAKRO ขายสินค้า 

ค่าใช้จ่ายอนื 

กําไร(ขาดทนุ)จากการขายทรัพย์สิน 

ซอืสินทรัพย์สิทธิการใช้ 
หนีสินตามสญัญาเช่า 

4,867 

71 

(54) 

16 
- 

1,896 

9 

- 

- 
15 

64. บริษัท เอ้ก ดิจิทลั จํากดั  มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททมีีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าใช้จ่ายอนื 21 - 

65. บริษัท เอโค่ คอร์ปอเรชนั จํากดั  มีบตุรของนายศภุชยั เจียรวนนท์ (กรรมการซีพเีอฟ) เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ ค่าใช้จ่ายอนื 27 4 

66. บริษัท เอ.พ.ีเอส. ฟาร์ม จํากดั  มบีตุรของนายอดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ค่าใช้จ่ายอนื 

หนีสินตามสญัญาเช่า 

2 

- 

- 

302 

67. บริษัท เอสแอลเอส ฟาร์ม จํากดั  มีบตุรของนายอดิเรก ศรีประทกัษ์ (กรรมการซีพเีอฟ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ หนีสนิตามสญัญาเช่า - 177 

68. บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์มา่ จํากดั  มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 มีกรรมการร่วมกบัซีพเีอฟ ได้แก ่นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ 

ขายสินค้าและรายได้อนื 

ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

262 

183 

31 

17 

69. A.P.P.Enterprise, Inc.  เป็นบริษัทร่วมของ CPF หนีสินตามสญัญาเชา่ - 562 

70. Advance Pharma Vietnam Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 69 11 

71. Andhra Pradesh Broodstock Multiplicationcentre 
Private Ltd. 

 เป็นบริษัทร่วมของ CPF เงินจา่ยล่วงหน้าค่าสนิค้า - 49 

72. Anhui C.P. Livestock Co., Ltd.  เป็นบริษัทย่อยของ CTI ขายสินค้า 30 28 

73. Apsararice (Cambodia) Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ซอืสินค้า 22 - 

74. Beijing Chia Tai Breeding Science & Technology 
Development Co., Ltd. 

 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 
ซอืสินค้า 

ค่าก่อสร้างและซอือปุกรณ์ต่างๆ 

1,970 
342 

118 

210 
604 

- 

75. Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd.  เป็นการร่วมค้าของ CTI ขายสินค้า 

เงินกู้ยืมและดอกเบียจ่าย 

1 

29 

- 

837 

76. Beijing Chia Tai Livestock Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) เงินกู้ยืมและดอกเบียจ่าย 1 58 
77. Beijing Poultry Breeding Co., Ltd.  มีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 

ซอืสินค้า 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

1 
178 

- 

- 
16 

1 

78. BHJ Kalino Food AB  เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ ขายสนิค้า 

เจ้าหนี 

753 

- 

100 

2 

79. C.P. Aquaculture (India) Private Limited (“CPA”) ก่อนวนัท ี2 เม.ย. 2564 CPA ยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ ต่อมาในวนัที 2 เม.ย. 2564 และ 
24 มิ.ย. 2564 ซีพีเอฟได้เข้าซือหุ้นสามัญของ CPA อีกร้อยละ 43.30 เมือรวมกับสัดส่วนเดิมทีถืออยู่

ร้อยละ 31.70 ทําให้ซีพีเอฟถือหุ้น CPA รวมทังสินร้อยละ 75.00 ส่งผลให้ CPA เปลียนสถานะจาก

บริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของซีพีเอฟ นบัจากวันดงักล่าวเป็นต้นมา 

ขายสินค้าและรายได้อนื 
ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

11 
165 

- 
- 



บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากับดแูลกิจการ 

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้าที 141 

บุคคลทอีาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์/64 ลักษณะรายการระหว่างกันทสีําคญั 
ปี 2564 

มูลค่ารายการ 
ยอดคงเหลอื 

สินงวด 

80. C.P.Bangladesh Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 

ซอืสินค้า 

13 

28 

4 

- 

81. C.P. Egg Products (Shandong) Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 

ซอืสินค้า 

27 

4 

3 

3 

82. C.P.Packaging (Vietnam) Industry Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ซอืสินค้า 293 32 

83. C.P. Premix (Tianjin) Co., Ltd.  เป็นบริษัทย่อยของ CTI ขายสนิค้า 53 - 

84. C.P. Premix (Shenyang) Co., Ltd.  เป็นบริษัทย่อยของ CTI ขายสินค้า 33 - 

85. C.P. Seed (Vietnam) Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ซอืสินค้า 377 7 

86. C.P. Trading Co., Ltd.  มีครอบครัวเจยีรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายได้อนื 
ซอืสินค้า 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

3 
20,228 

- 

- 
1,032 

774 

87. Chai Tai Food Suining Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 

ซอืสินค้า 

28 

67 

14 

14 

88. Chai Tai Swine Business Minquan Co., Ltd.  เป็นบริษัทย่อยของ CTI ขายสินค้า 
ซอืสินค้า 

2 
- 

1 
26 

89. Changsha Chulian Supermarket Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 113 7 

90. Charoen Pokphand Import & Export Trading  
(Shanghai) Co., Ltd. 

 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้าและรายได้อนื 1,007 1,183 

91. Charoen Pokphand Iintertrade South  Africa (PTY) 
Ltd. 

 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 
ค่าใช้จ่ายอนื 

25 
2 

3 
2 

92. Charoen Pokphand Trading India Private Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 121 3 

93. Charoen Pokphand Trading (Malaysia) Sdn. Bhd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ซอืสินค้า 29 - 

94. Chengdu Chia Tai Agro-Industrial & Food Co., Ltd.  เป็นบริษัทย่อยของ CTI ขายสินค้า 74 5 

95. Chengdu Chia Tai C.P. Trading Chain Store Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 61 8 

96. Chia Tai Animal Husbandry Investment (Beijing)  

Co., Ltd. 

 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) 

 มีกรรมการร่วมกบัซีพีเอฟ ได้แก ่นายสภุกิต เจียรวนนท์ 

ขายสินค้าและรายได้อนื  

ซอืสินค้า 
ค่าสิทธิในการใช้เครืองหมายการค้า 

เงนิกู้ยืมและดอกเบียจ่าย 

25 

1,712 
247 

13 

11 

1,290 
- 

550 

97. Chia Tai Animal Husbandry Technology (Yushu)  

Co., Ltd. 

 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 

ซอืสินค้า 

2 

35 

2 

23 

98. Chia Tai Aquaculture (Xiamen) Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 
ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

19 
1 

20 
- 
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สินงวด 

99. Chia Tai Conti (Shekou) Limited  เป็นบริษัทร่วมของ CPP ขายสินค้า 45 3 

100. Chia Tai C.P. (Beijing) International Trading Co.,Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ซอืสินค้าและอปุกรณ์ 154 33 

101. Chia Tai C.P. Food (Guangdong) Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมคีรอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 
ค่าใช้จ่ายอนื 

691 
1 

109 
- 

102. Chia Tai C.P.Trading Development (Shanghai)  
Co., Ltd. 

 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 67 9 

103. Chia Tai Electronic Commerce (Zhejiang) Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้าและรายได้อนื 

ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

867 

2 
- 

280 

2 
5 

104. Chia Tai Feedmill Pte. Ltd.  มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 125 7 

105. Chia Tai Feed (Hengshui) Co., Ltd.  เป็นบริษัทย่อยของ CTI ซอืสินค้า 

ขายสินค้า 

2,498 

13 

1,637 

13 

106. Chia Tai Feed (Yushu) Co., Ltd.  เป็นบริษัทยอ่ยของ CTI ซอืสินค้า 

ขายสินค้า 

1,658 

2 

2,042 

- 

107. Chia Tai Feed (Zhanjiang) Co., Ltd.  เป็นบริษัทย่อยของ CTI ซอืสินค้า 

ขายสินค้า 

1,637 

7 

866 

4 

108. Chia Tai Food & Beverage (Beijing) Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

ขายสินค้า 

35 

28 

9 

26 

109. Chia Tai Food Enterprise (Luoyang) Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 30 4 

110. Chia Tai Food Enterprise (Shanghai) Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้าและรายได้อนื 

ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 
ดอกเบียรับ 

6,535 

482 
41 

1,729 

208 
21 

111. Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”)  บริษัทร่วมของ CPP และมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง 
(Ultimate Shareholder) 

 มีกรรมการร่วมกบัซีพีเอฟ ได้แก ่นายสภุกิต เจียรวนนท์ 

ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 
รายได้อนื 

3 
27 

86 
- 

112. Chia Tai Pufeng Trading Development (Suzhou)  

Co., Ltd. 

 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษทัทีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 

ซอืสินค้า 

ดอกเบียรับ 

304 

646 

1 

181 

47 

1 

113. Chia Tai Trade (Xia Men) Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 

ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

50 

3 

7 

- 

114. Chia Tai Trading (Beijing) Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ซอืสินค้า 97 52 

115. Chia Tai (Zhanjiang) Poultry Industry Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าใช้จ่ายอนื 24 - 

116. Chongqing Ailian Supermarket Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมคีรอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 39 1 
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117. Chongqing Chia Tai C.P. Trading Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 79 4 

118. CP Avant Private Limited  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้าและรายได้อนื 33 30 

119. CP Food (Hubei) Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสนิค้า 153 12 

120. CP Fresh Mart (Beijing) Trading Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 

ดอกเบียรับ 

218 

1 

42 

1 

121. CPPC Outdoor Wear (Vietnam) Co., Ltd.  มผีู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 69 7 

122. Guangdong Chia Tai Conti Animal Health Co., Ltd.  เป็นบริษัทร่วมของ CPP ขายสินค้า 33 13 

123. Guangdong Zhanjiang Chia Tai Aquaculture  

Co., Ltd. 

 มีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมคีรอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 45 10 

124. Guangdong Zhanjiang Chia Tai Poultry Industry  

Co., Ltd. 

 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้าและรายได้อนื 
ซอืสินค้า 

15 
447 

13 
139 

125. Hefei Chia Tai C.P. Trading Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 84 13 

126. Heilongjiang Chia Tai Enterprise Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ซอืสินค้า  

ขายสินค้า 

73 

71 

25 

78 

127. Henan C.P. Livestock Co., Ltd.  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษทัทมีคีรอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 19 21 

128. Huai Lai Chia Tai Food Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้าและรายได้อนื 

ซอืสินค้า 
ดอกเบียรับ 

128 

25 
1 

83 

9 
- 

129. Hubei Chia Tai Livestock & Poultry Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 

ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

10 

179 

12 

27 

130. Hunan CP Retail Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสนิค้า 47 12 

131. Inner Mongolia Chia Tai Agriculture Co., Ltd.  เป็นบริษัทย่อยของ CTI ซอืสินค้า 52 5 

132. Jiangsu Huai Yin Chia Tai Co., Ltd.  เป็นบริษัทย่อยของ CTI ขายสินค้า 
ซอืสินค้า 

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้า 

2 
1,174 

- 

1 
561 

16 

133. Jilin Chia Tai Poultry Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 
ซอืสินค้า 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

70 
687 

- 

75 
- 

122 

134. Jilin Deda Co., Ltd.  เป็นบริษัทย่อยของ CTI ขายสินค้า 

ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

180 

314 

60 

86 

135. Kaifeng Chia Tai Co., Ltd.  เป็นบริษัทย่อยของ CTI ซอืสินค้า 
ขายสินค้า 

851 
2 

383 
- 
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136. KSP Vietnam Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าก่อสร้างและซอือปุกรณ์ต่างๆ 1,333 222 

137. Kunming Chia Tai C.P. Trading Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 26 7 

138. Kunming Chia Tai Co., Ltd.  เป็นบริษัทยอ่ยของ CTI ซอืสินค้า 
ขายสินค้า 

117 
1 

23 
- 

139. Lanzhou Chia Tai C.P.Trading Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 37 2 

140. Lianyungang Chia Tai Agro-Industry Development  

Co., Ltd. 

 เป็นบริษัทย่อยของ CTI ขายสินค้า 

ซอืสินค้า 

2 

1,120 

- 

501 

141. Luoyang C.P. Food Co., Ltd.  เป็นบริษัทย่อยของ CTI ขายสินค้า 

ซอืสินค้า 

23 

3 

18 

- 

142. Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้าและรายได้อนื 100 69 

143. Nantong Chia Tai Co., Ltd.  เป็นบริษัทย่อยของ CTI ซอืสินค้า 
ขายสินค้า 

531 
3 

977 
1 

144. Nantong Chia Tai Livestock & Poultry Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 
ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

21 
12 

- 

15 
1,434 
1,319 

145. Qingdao Chia Tai Co., Ltd.   มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้าและรายได้อนื 
ซอืสินค้าและค่าใช้จา่ยอนื 
ดอกเบียรับ 
ดอกเบียจ่าย 

212 
561 

2 
1 

210 
383 

1 
- 

146. Qingdao Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) 

 มีกรรมการร่วมกบัซีพเีอฟ ได้แก่ นายสภุกิต เจียรวนนท์ 

ขายสินค้า 

ซอืสินค้า 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

30 

17 

- 

21 

23 

2 

147. Qingdao Yi Bang Bio-Engineering Co., Ltd.  เป็นบริษัทร่วมของ CTI ซอืสินค้า 62 45 

148. Qinhuangdao Chia Tai Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจยีรวนนท์เป็นผู้ถอืหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้าและรายได้อนื 
ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

109 
502 

- 

47 
109 

87 

149. Shandong Bu Bee Trading Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้าและรายได้อนื 
ซอืสินค้า 

32 
12 

- 
7 

150. Shanghai Zhengyi Machinery Engineering Technology 
Manufacturing Co., Ltd. 

 มผีู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าก่อสร้างและซอือปุกรณ์ต่างๆ 
ซอืสินค้า 

26 
24 

- 
- 

151. SuperDrob S.A.  เป็นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ ซอืสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื 

ขายสินค้าและรายได้อนื 
 

3,344 

38 

88 

6 



บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนที 2 การกํากับดแูลกิจการ 

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้าที 145 

บุคคลทอีาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์/64 ลักษณะรายการระหว่างกันทสีําคญั 
ปี 2564 

มูลค่ารายการ 
ยอดคงเหลอื 

สินงวด 

152. Tesco Stores (Malaysia) SDN. BHD.  เป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์โฮลดงิ จาํกัด (ซงึเป็นผู้ทีเกียวข้องของ CPG) และ

เป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของ CPALL 

ขายสินค้า 472 142 

153. Wuxuan Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd.  เป็นบริษัทย่อยของ CTI ขายสินค้า 

ซอืสินค้า 

1 

60 

- 

23 

154. Xiamen Chia Tai Agriculture Co., Ltd.  เป็นบริษัทย่อยของ CTI ซอืสินค้า 168 15 

155. Xian Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 76 3 

156. Xianghe Chia Tai Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้าและรายได้อนื 

ซอืสินค้า 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

20 

21 
- 

3 

9 
1 

157. Xiangyang Chia Tai Agro-Industry & Food Co., Ltd.  เป็นบริษัทย่อยของ CTI ขายสินค้า 21 3 

158. Xin Bai Qin Vehicle Co., Ltd.  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจยีรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าก่อสร้างและซอือปุกรณ์ต่างๆ 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

58 

- 

8 

7 

159. Zhanjiang Deni Vehicle Parts Co., Ltd.  เป็นบริษัทร่วมของ CTEI เงินปันผลค้างรับ - 172 

160. Zhejiang C.P. Livestock & Aquaculture Co., Ltd.  มผีู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 81 - 

161. Zhengzhou Lotus Supermarket Chain Store  

Co., Ltd. 

 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นทแีท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้า 

เงินกู้ยืม 

136 

- 

4 

1 
162.  อืนๆ*   ขายสินค้าและรายได้อืนสําหรับปี 2564 มีจํานวน 

216 ราย  และลูกหนี ณ  วัน ที  31 ธ.ค. 2564 มี

จํานวน 141 ราย 
 

ซือสินค้าและค่าใช้จ่ายอนื สําหรับปี 2564 มีจํานวน 

97 ราย และเจ้าหน ีณ วนัท ี31 ธ.ค. 2564 มีจํานวน 

73 ราย  

593 
 

 
 

99 

218 
 

 
 

197 

* เป็นบคุคลทมีีมลูค่ารายการซอืหรือขายสินค้ากับบริษัทแต่ละรายไม่เกิน 20 ล้านบาท 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน)  ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ 

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกนั หน้าที 146 

9.2.2 รายการระหว่างกันทีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ  

สําหรับรายการทีไม่ใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติทีเกิดขึนในปี 2564 และเป็นไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ทจ. 21/2551 เรืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกนั มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี 

1. ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมือวันที 12 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติให้ซีพีเอฟและบริษัทย่อยเข้าซือหุ้นสามัญเพิมเติมอีก 

ร้อยละ 43.30 ของจํานวนหุ้นทังหมดของ C.P. Aquaculture (India) Private Limited (“CPA”) จากเดิมทีถืออยู่แล้วร้อยละ 

31.70 ในราคารวมทงัสิน 3,483 ล้านรูปี จาก CPG และ C.T. Progressive (Investment) Ltd. ซึงภายหลงัการเข้าทํารายการ

ดงักล่าว ส่งผลให้ซีพีเอฟมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 75.00 ใน CPA  โดยทีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า การเข้าทํารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนืองจากจะทําให้บริษัทมีความคล่องตัว

ในการบริหารและจัดการธุรกิจกุ้ งครบวงจรในประเทศอินเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมลูค่าของ

รายการกม็ีความเหมาะสม 

ทังนี กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทังหมดไม่มี สิทธิออกเสียงลงมติและไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในวาระนี และทีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นทีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

2. ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท เมือวนัที 31 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมตัิการขายทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทย่อยทีเกียวข้อง

กับการจัดจําหน่ายสินค้าเนือสตัว์และผลิตภัณฑ์อาหารให้กับลูกค้า เช่น ลูกค้าทัวไป ลูกค้าทีเป็นร้านอาหารขนาดเล็ก และ

ลกูค้าทีเป็นโรงแรมขนาดเล็ก เป็นต้น ให้แก่บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน ซิสเท็ม จํากัด ในราคารวมประมาณ 861.6 ล้านบาท 

โดยทีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทํารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

ต่อบริษัท เนืองจากเป็นการดําเนินการเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจบนความเชียวชาญของแต่ละฝ่าย 

ทังนี กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทังหมดไม่มี สิทธิออกเสียงลงมติและไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในวาระนี และทีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นทีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

9.2.3 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทีไม่ใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้ผ่านการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปด้วยความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม  

9.2.4 มาตรการในการดูแลเกียวกับการทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทได้ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดไว้เกียวกับการทํา

รายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครัดโดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั ทังนี บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบตัิในการเข้าทํารายการ

ระหว่างกัน โดยกรณีรายการทีเป็นธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ การเข้าทํารายการระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามหลักการที

คณะกรรมการได้มีมติอนมุติัไว้ ส่วนกรณีทีมิใช่ธุรกจิปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ จะต้องได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการ

เข้าทํารายการ ซึงในกรณีดังกล่าว จะต้องผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบว่ารายการนันๆ ไม่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระหรือทีปรึกษาทางการเงินมาทํา

การประเมินราคาของรายการระหว่างกันนนัๆ เพอืใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบได้หากเห็นว่าจําเป็น  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) 

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 
 

ส่วนท ี3 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน และงบการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน 

 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูล

สารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัช ีรวมถงึหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปของประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีทีเหมาะสมและถือ

ปฏิบตัิอย่างสมําเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีดีทีสดุในการจัดทํา รวมทงัการเปิดเผยข้อมลูสําคัญเพียงพอใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพือให้งบการเงินมีความน่าเชอืถือ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทวัไป 

 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึงระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม และมีประสิทธิผล เพือให้เกิดความ

มนัใจอย่างมีเหตผุลว่า ข้อมลูทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจะดํารงรักษาไว้ซึงทรัพย์สิน ตลอดจนเพือป้องกันไม่ให้เกิด

การทจุริต หรือการดําเนินการทีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั 

 

ในการนี คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบซงึเป็นกรรมการทีเป็นอิสระ เป็นผู้สอบทานเกียวกบัคณุภาพ

ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการสอบทานดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม มีประสิทธิผลอยู่ในระดบัทีน่าพอใจและสามารถ

สร้างความเชือมนัอย่างมีเหตุผลต่อความเชือถือได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับ 

ปีบญัชีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 

 
  

 (นายสภุกิต เจียรวนนท์) 

 ประธานกรรมการ 
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บริษทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) 
CHAROEN POKPHAND FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED 
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C.P. TOWER, 313 SILOM ROAD, BANGRAK, BANGKOK  10500   TEL. 0-2766-8000     FAX : 0-2638-2139 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

















บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 36,686,058 57,035,264 2,678,546       2,812,094       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 38,470,747 29,952,155 3,425,089       2,583,561       

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                      -                      6,876,278       20,024,025     

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึงปี 6 12,263            -                      -                      -                      

สินคา้คงเหลือ 8 73,431,469 52,136,060 2,784,343       2,776,137       

สินทรัพยชี์วภาพส่วนทีหมุนเวียน 9 47,955,121 38,925,031 789,100          984,609          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 30 3,593,865 1,116,249 7                     10,739            

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดั

   ในการเบิกใช้ 274,394 366,374 -                      -                      

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 5,662,990 4,424,757 -                      -                      

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,403,458 2,364,811 231,813          173,135          

เงินปันผลคา้งรับ 6 171,566 3,767,364 -                      -                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 7,872,561 4,581,620 53,206            56,841            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภทเป็น

   สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 15,739            -                      -                      -                      

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 216,550,231   194,669,685 16,838,382     29,421,141 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ (ต่อ) หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในตราสารทุน 30 13,034,063     11,421,702     761,000 663,000 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                      -                      228,979,533 227,367,626 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 230,428,252   217,839,231   1,645,869 5,533,809 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 22,411,734     21,014,106     4,360,381       4,360,381       

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 36,788            49,050            570,000 570,000 

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 1,956,196       1,433,369       902,258          355,333          

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 14 230,507,342   200,138,278   15,787,495 16,834,537 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 34,663,569     32,373,333     372,529          422,837          

ค่าความนิยม 16 60,816,718     54,565,338     -                      -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 17 13,649,484     13,142,577     19,194            23,690            

สินทรัพยชี์วภาพส่วนทีไม่หมุนเวียน 9 9,958,123       8,531,123       -                      -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  27 4,964,305       2,947,591       1,471,709 90,697 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 30 143,614          -                      143,614          -                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,560,201       3,593,702       268,070 163,225 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 626,130,389   567,049,400 255,281,652   256,385,135 

รวมสินทรัพย์ 842,680,620   761,719,085   272,120,034   285,806,276   

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนสิีนหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน 18 70,991,804     63,846,345     -                      5,400,000 

ตวัแลกเงิน 18 17,964,321     38,753,567     8,487,944       18,157,729     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 20 44,371,714     32,312,422     1,147,644 1,133,099 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12,234,209     9,333,227       161,986 159,313 

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 18 39,064,753     37,026,783     12,283,186     8,500,000       

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 4,439,143       4,172,469       145,712          217,449          

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6, 18 1,456,136       423,443          -                      13,250,742 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,726,944       2,946,239       -                      -                      

หนีสินทางการเงินหมุนเวยีนอืน 30 169,135          669,961          63,952            60,064            

หนีสินหมุนเวียนอืน 11,509,815     14,662,309     1,669,245       1,461,571       

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 203,927,974   204,146,765 23,959,669     48,339,967 

หนสิีนไม่หมุนเวียน 

หนีสินระยะยาว 18 301,239,870 244,196,279 113,607,461   95,597,523     

หนีสินตามสญัญาเช่า 18 29,460,702 27,692,379 225,143          186,429          

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  27 8,554,061 8,962,390 -                      -                      

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 9,556,316 10,553,012 2,703,958       2,977,226       

ประมาณการหนีสินและอืนๆ 2,574,360       2,469,627       -                      -                      

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 30 230,483          1,520,065       -                      248,939          

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 351,615,792   295,393,752 116,536,562   99,010,117 

รวมหนสิีน 555,543,766   499,540,517   140,496,231   147,350,084   

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 9,291,530 9,291,530 9,291,530       9,291,530       

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 

      (หุ้นสามัญ มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 8,611,242       8,611,242       8,611,242       8,611,242       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 22 57,298,909     57,298,909     56,408,882     56,408,882     

   ส่วนเกินทุนอืน 3,582,872       3,470,021       3,470,021       3,470,021       

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สีย

   ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 22 5,458,941       4,809,941       -                      -                      

ส่วนเกินทุนจากรายการกบักิจการ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 22 (9,917) (5,159) 490,423          490,423          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 22

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 929,166          929,166          929,166          929,166          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 125,248,813   119,893,131   47,436,065     54,224,986     

หุ้นทุนซือคืน 19 (10,332,356) (8,997,459) (6,244,707)      (6,088,210)      

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 22 9,279,320       (9,073,005)      5,522,711 5,409,682 

รวม 200,066,990   176,936,787 116,623,803   123,456,192 

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 23 15,000,000     15,000,000 15,000,000 15,000,000 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 215,066,990   191,936,787 131,623,803   138,456,192 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 72,069,864     70,241,781     -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 287,136,854   262,178,568 131,623,803   138,456,192 

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 842,680,620   761,719,085   272,120,034   285,806,276   

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน 

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 6

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 24 512,704,447 589,712,922 27,053,990 25,521,284 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน 6, 10, 12 2,387,910      1,575,478      431,974        882,216         

รายไดด้อกเบีย 743,036 770,486 875,103        1,633,701      

เงินปันผลรับ 64,008 118,005 5,673,362     11,642,699    

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 651,140 993,983 81,143          308,017         

กาํไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย -                     11,198,660    -                    -                     

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5, 12 486,831         -                     -                    -                     

กาํไรจากการแลกเปลียนเงินลงทุนดว้ยหุ้น 12 7,849,399      -                     -                    -                     

รายไดอื้น 4,072,906 3,415,700 188,072 68,089 

รวมรายได้ 528,959,677 607,785,234 34,303,644 40,056,006 

ค่าใช้จ่าย 6

ตน้ทุนขายสินคา้ 8, 26 446,814,837 482,469,521 25,137,265   22,808,823    

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 26 20,236,685 23,900,383 943,877        954,875         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26 30,643,803    33,764,608    2,521,660     2,347,296      

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า

   ยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 9 2,381,443      269,808         -                    -                     

ขาดทุนจากการเลิกบริษทัยอ่ย -                     313,649         -                    -                     

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 -                     53,420           -                    -                     

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 10, 14, 16 (278,726)        4,356,294      -                    (1,580)            

ตน้ทุนทางการเงินของหนีสินตามสญัญาเช่า 15 2,702,927      2,469,010      11,241          12,260           

ตน้ทุนทางการเงินอืน 13,893,122    14,348,954    5,109,125     4,857,597      

รวมค่าใช้จ่าย 516,394,091 561,945,647 33,723,168 30,979,271 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   และการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 12, 13 4,166,804 9,253,600 -                    -                     

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ 16,732,390 55,093,187 580,476 9,076,735 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 27 2,653,632      11,001,203    (1,485,352)    352,923         

กําไรสําหรับปี 14,078,758 44,091,984 2,065,828 8,723,812 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน 

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 13,028,259 26,022,389 2,065,828     8,723,812      

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,050,499 18,069,595 -                    -                     

กําไรสําหรับปี 14,078,758 44,091,984 2,065,828 8,723,812 

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 28 1.56               3.14               0.17              0.95               

กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 28 1.55               3.10               0.17              0.94               

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับปี 14,078,758 44,091,984 2,065,828 8,723,812 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการ

   แปลงค่างบการเงิน 15,576,686    541,230         -                    -                     

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียง

   กระแสเงินสด 30 1,308,117      (751,403)        47,775          (42,022)          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัร่วม

   และการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 12, 13 7,062,747      1,169,145      -                    -                     

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 27 (56,480)          120,094         (9,555)           8,404             

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 23,891,070    1,079,066      38,220          (33,618)          

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมลูค่า

  ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 30 206,426 (860,539) 98,000          -                     

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 21 1,173,680 (740,483) 382,584        (196,685)        

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 14 221,515         14,865,683    -                    2,836,974      

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัร่วม

   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 12 131,018         233,013         -                    -                     

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 27 (361,711) (2,364,427) (96,116)         (528,058)        

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 1,370,928      11,133,247    384,468        2,112,231      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี

 - สุทธิจากภาษี 25,261,998    12,212,313    422,688        2,078,613      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 39,340,756    56,304,297    2,488,516     10,802,425    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 32,428,231    31,758,637    2,488,516     10,802,425    

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,912,525      24,545,660    -                    -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 39,340,756    56,304,297    2,488,516     10,802,425    

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

15



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย: พันบาท)

ผลกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินทุน ผลขาดทุน จากเงินลงทุนใน

การเปลียนแปลง จากรายการ ผลกาํไร จากการ ตราสารทุนที ผลต่างของ รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนไดเ้สีย กบักิจการภาย กาํไรสะสม จากการ ป้องกนั วดัมูลค่ายติุธรรม อตัราแลกเปลียน องคป์ระกอบอืน หุน้กูด้อ้ยสิทธิ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ในบริษทัยอ่ย ใตก้ารควบคุม ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หุน้ทุน ตีราคา ความเสียง ผา่นกาํไรขาดทุน จากการแปลงค่า ของ ทีมีลกัษณะ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ส่วนเกินทุนอืน และบริษทัร่วม เดียวกนั ตามกฎหมาย จดัสรร ซือคืน สินทรัพย์ กระแสเงินสด เบ็ดเสร็จอืน งบการเงิน ส่วนของผูถื้อหุน้ รวม คลา้ยทุน ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2563

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี1 มกราคม 2563 8,611,242    57,298,909  3,470,021    4,072,786       (5,159)                929,166       101,404,195   (2,909,249)     13,977,518      (611,448)         3,124,579                    (31,797,899)     (15,307,250)    157,564,661   15,000,000   172,564,661     50,112,158  222,676,819          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลจ่าย -                  -                  -                  -                     -                         -                  (6,502,850)     -                    -                      -                     -                                 -                      -                     (6,502,850)      -                   (6,502,850)        (4,971,936)   (11,474,786)          

   ซือหุน้คืน 19 -                  -                  -                  -                     -                         -                  -                    (6,088,210)     -                      -                     -                                 -                      -                     (6,088,210)      -                   (6,088,210)        -                  (6,088,210)            

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                  -                  -                  -                     -                         -                  (6,502,850)     (6,088,210)     -                      -                     -                                 -                      -                     (12,591,060)    -                   (12,591,060)      (4,971,936)   (17,562,996)          

   การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

   การเปลียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง -                  -                  -                  (269,058)         -                         -                  -                    -                    -                      -                     -                                 3,585               3,585              (265,473)         -                   (265,473)           310,360       44,887                  

   การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม -                  -                  -                  (3,680)             -                         -                  -                    -                    -                      -                     -                                 -                      -                     (3,680)            -                   (3,680)              -                  (3,680)                   

   บริษทัยอ่ยออกหุน้เพิมทุน -                  -                  -                  -                     -                         -                  -                    -                    -                      -                     -                                 -                      -                     -                     -                   -                       251,590       251,590                

   การไดม้าซึงบริษทัยอ่ยทีมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                  -                  -                  -                     -                         -                  -                    -                    -                      -                     -                                 -                      -                     -                     -                   -                       (6,051)          (6,051)                   

   การสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  1,009,893       -                         -                  291,802         -                    -                      -                     (291,802)                     216,698           (75,104)           1,226,591       -                   1,226,591         -                  1,226,591              

   รวมการเปลียนแปลงในส่วนได้เสียของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม -                  -                  -                  737,155          -                         -                  291,802         -                    -                      -                     (291,802)                     220,283           (71,519)           957,438          -                   957,438            555,899       1,513,337              

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบัีนทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                  -                  737,155          -                         -                  (6,211,048)     (6,088,210)     -                      -                     (291,802)                     220,283           (71,519)           (11,633,622)    -                   (11,633,622)      (4,416,037)   (16,049,659)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                  -                  -                  -                     -                         -                  26,022,389     -                    -                      -                     -                                 -                      -                     26,022,389     -                   26,022,389       18,069,595  44,091,984            

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

     - ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว ้ 21 -                  -                  -                  -                     -                         -                  (569,516)        -                    -                      -                     -                                 -                      -                     (569,516)         -                   (569,516)           (8,630)          (578,146)               

     - อืนๆ -                  -                  -                  -                     -                         -                  -                    -                    10,855,862      (824,527)         (383,197)                     (3,342,374)       6,305,764       6,305,764       -                   6,305,764         6,484,695    12,790,459            

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                  -                     -                         -                  25,452,873     -                    10,855,862      (824,527)         (383,197)                     (3,342,374)       6,305,764       31,758,637     -                   31,758,637       24,545,660  56,304,297            

ดอกเบียจ่ายและค่าใชจ้่ายอืนสาํหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 23 -                  -                  -                  -                     -                         -                  (752,889)        -                    -                      -                     -                                 -                      -                     (752,889)         -                   (752,889)           -                  (752,889)               

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2563 8,611,242    57,298,909  3,470,021    4,809,941       (5,159)                929,166       119,893,131   (8,997,459)     24,833,380      (1,435,975)      2,449,580                    (34,919,990)     (9,073,005)      176,936,787   15,000,000   191,936,787     70,241,781  262,178,568          

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย: พันบาท)

ผลกาํไร ผลกาํไร

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินทุน (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน

การเปลียนแปลง จากรายการ ผลกาํไร จากการ ตราสารทุนที ผลต่างของ รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนไดเ้สีย กบักิจการภาย กาํไรสะสม (ขาดทุน) จากการ ป้องกนั วดัมูลค่ายติุธรรม อตัราแลกเปลียน องคป์ระกอบอืน หุน้กูด้อ้ยสิทธิ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ในบริษทัยอ่ย ใตก้ารควบคุม ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หุน้ทุน ตีราคา ความเสียง ผา่นกาํไรขาดทุน จากการแปลงค่า ของ ทีมีลกัษณะ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ส่วนเกินทุนอืน และบริษทัร่วม เดียวกนั ตามกฎหมาย จดัสรร ซือคืน สินทรัพย์ กระแสเงินสด เบ็ดเสร็จอืน งบการเงิน ส่วนของผูถื้อหุน้ รวม คลา้ยทุน ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2564

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี1 มกราคม 2564 8,611,242 57,298,909 3,470,021 4,809,941 (5,159) 929,166 119,893,131 (8,997,459) 24,833,380 (1,435,975)      2,449,580 (34,919,990) (9,073,005)      176,936,787   15,000,000   191,936,787 70,241,781 262,178,568          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลจ่าย -                  -                  -                  -                     -                         -                  (7,969,385)     -                    -                      -                     -                                 -                      -                     (7,969,385)      -                   (7,969,385)        (5,868,956)   (13,838,341)          

   ซือหุน้คืน 19 -                  -                  -                  -                     -                         -                  -                    (1,334,897)     -                      -                     -                                 -                      -                     (1,334,897)      -                   (1,334,897)        -                  (1,334,897)            

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                  -                  -                  -                     -                         -                  (7,969,385)     (1,334,897)     -                      -                     -                                 -                      -                     (9,304,282)      -                   (9,304,282)        (5,868,956)   (15,173,238)          

   การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

   การเปลียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง -                  -                  -                  43,668            -                         -                  -                    -                    -                      -                     -                                 -                      -                     43,668            -                   43,668              (47,549)        (3,881)                   

   การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม -                  -                  112,851       605,332          (4,758)                -                  -                    -                    -                      -                     -                                 -                      -                     713,425          -                   713,425            -                  713,425                

   บริษทัยอ่ยออกหุน้เพิมทุน -                  -                  -                  -                     -                         -                  -                    -                    -                      -                     -                                 -                      -                     -                     -                   -                       229,776       229,776                

   บริษทัยอ่ยเลิกกิจการ -                  -                  -                  -                     -                         -                  -                    -                    -                      -                     -                                 -                      -                     -                     -                   -                       (9)                (9)                          

   การไดม้าซึงบริษทัยอ่ยทีมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                  -                  -                  -                     -                         -                  -                    -                    -                      -                     -                                 -                      -                     -                     -                   -                       602,296       602,296                

   รวมการเปลียนแปลงในส่วนได้เสียของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม -                  -                  112,851       649,000          (4,758)                -                  -                    -                    -                      -                     -                                 -                      -                     757,093          -                   757,093            784,514       1,541,607              

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบัีนทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                  112,851       649,000          (4,758)                -                  (7,969,385)     (1,334,897)     -                      -                     -                                 -                      -                     (8,547,189)      -                   (8,547,189)        (5,084,442)   (13,631,631)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                  -                  -                  -                     -                         -                  13,028,259     -                    -                      -                     -                                 -                      -                     13,028,259     -                   13,028,259       1,050,499    14,078,758            

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

     - กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว ้ 21 -                  -                  -                  -                     -                         -                  997,489         -                    -                      -                     -                                 -                      -                     997,489          -                   997,489            10,578         1,008,067              

     - อืนๆ -                  -                  -                  -                     -                         -                  -                    -                    35,005             1,208,530       297,084                      16,861,864      18,402,483     18,402,483     -                   18,402,483       5,851,448    24,253,931            

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                  -                     -                         -                  14,025,748     -                    35,005             1,208,530       297,084                      16,861,864      18,402,483     32,428,231     -                   32,428,231       6,912,525    39,340,756            

ดอกเบียจ่ายและค่าใชจ้่ายอืนสาํหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 23 -                  -                  -                  -                     -                         -                  (750,839)        -                    -                      -                     -                                 -                      -                     (750,839)         -                   (750,839)           -                  (750,839)               

โอนไปกาํไรสะสม -                  -                  -                  -                     -                         -                  50,158           -                    (50,158)           -                     -                                 -                      (50,158)           -                     -                   -                       -                  -                           

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2564 8,611,242    57,298,909  3,582,872    5,458,941       (9,917)                929,166       125,248,813   (10,332,356)   24,818,227      (227,445)         2,746,664                    (18,058,126)     9,279,320       200,066,990   15,000,000   215,066,990     72,069,864  287,136,854          

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกดั  (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

(หน่วย: พันบาท)

ผลกาํไร

ผลขาดทุน จากเงินลงทุนใน

ส่วนเกินทุน จากการ ตราสารทุนที รวม

ทุนเรือนหุน้ จากรายการกบั กาํไรสะสม ผลกาํไรจาก ป้องกนั วดัมูลค่ายตุิธรรม องคป์ระกอบอืน หุน้กูด้อ้ยสิทธิ

ทอีอกและ ส่วนเกิน กิจการภายใต้ ทุนสํารอง ยงัไม่ได้ หุน้ทุน การตีราคา ความเสียง ผา่นกาํไรขาดทุน ของ ทมีีลกัษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้สามญั ส่วนเกินทุนอืน การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย จดัสรร ซือคืน สินทรัพยใ์หม่ กระแสเงินสด เบด็เสร็จอืน ส่วนของผูถื้อหุน้ คลา้ยทุน ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 8,611,242 56,408,882 3,470,021 490,423 929,166 53,255,089 -                        2,821,928 (58,374)             410,167             3,173,721 15,000,000       141,338,544 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงนิปันผลจ่าย 29 -                      -                      -                        -                            -                     (6,843,678)         -                        -                        -                        -                        -                            -                       (6,843,678)         

   ซือหุน้คืน 19 -                      -                      -                        -                            -                     -                        (6,088,210)         -                        -                        -                        -                            -                       (6,088,210)         

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                      -                      -                        -                            -                     (6,843,678)         (6,088,210)         -                        -                        -                        -                            -                       (12,931,888)       

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                      -                        -                            -                     (6,843,678)         (6,088,210)         -                        -                        -                        -                            -                       (12,931,888)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไร -                      -                      -                        -                            -                     8,723,812          -                        -                        -                        -                        -                            -                       8,723,812          

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

       - ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทกีาํหนดไว้ 21 -                      -                      -                        -                            -                     (157,348)            -                        -                        -                        -                        -                            -                       (157,348)            

       - อืนๆ -                      -                      -                        -                            -                     -                        -                        2,269,579          (33,618)             -                        2,235,961 -                       2,235,961          

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                      -                        -                            -                     8,566,464          -                        2,269,579          (33,618)             -                        2,235,961              -                       10,802,425        

ดอกเบยีจ่ายและค่าใชจ่้ายอืนสําหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 23 -                      -                      -                        -                            -                     (752,889)            -                        -                        -                        -                        -                            -                       (752,889)            

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 8,611,242 56,408,882 3,470,021 490,423 929,166 54,224,986 (6,088,210) 5,091,507 (91,992) 410,167 5,409,682 15,000,000 138,456,192 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกดั  (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

(หน่วย: พันบาท)

ผลกาํไร ผลกาํไร

(ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน

ส่วนเกินทุน จากการ ตราสารทุนที รวม

ทุนเรือนหุน้ จากรายการกบั กาํไรสะสม ผลกาํไร (ขาดทุน) ป้องกนั วดัมูลค่ายตุิธรรม องคป์ระกอบอืน หุน้กูด้อ้ยสิทธิ

ทอีอกและ ส่วนเกิน กิจการภายใต้ ทุนสํารอง ยงัไม่ได้ หุน้ทุน จากการตีราคา ความเสียง ผา่นกาํไรขาดทุน ของ ทมีีลกัษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้สามญั ส่วนเกินทุนอืน การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย จดัสรร ซือคืน สินทรัพยใ์หม่ กระแสเงินสด เบด็เสร็จอืน ส่วนของผูถื้อหุน้ คลา้ยทุน ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 8,611,242 56,408,882 3,470,021 490,423 929,166 54,224,986 (6,088,210)         5,091,507 (91,992)             410,167             5,409,682 15,000,000       138,456,192 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงนิปันผลจ่าย 29 -                      -                      -                        -                            -                     (8,413,569)         -                        -                        -                        -                        -                            -                       (8,413,569)         

   ซือหุน้คืน 19 -                      -                      -                        -                            -                     -                        (156,497)            -                        -                        -                        -                            -                       (156,497)            

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                      -                      -                        -                            -                     (8,413,569)         (156,497)            -                        -                        -                        -                            -                       (8,570,066)         

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                      -                        -                            -                     (8,413,569)         (156,497)            -                        -                        -                        -                            -                       (8,570,066)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไร -                      -                      -                        -                            -                     2,065,828          -                        -                        -                        -                        -                            -                       2,065,828 

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

       - กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 21 -                      -                      -                        -                            -                     306,068             -                        -                        -                        -                        -                            -                       306,068             

       - อืนๆ -                      -                      -                        -                            -                     -                        -                        -                        38,220               78,400               116,620                 -                       116,620             

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                      -                        -                            -                     2,371,896          -                        -                        38,220               78,400               116,620                 -                       2,488,516          

ดอกเบยีจ่ายและค่าใชจ่้ายอืนสําหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 23 -                      -                      -                        -                            -                     (750,839)            -                        -                        -                        -                        -                            -                       (750,839)            

โอนไปกาํไรสะสม -                      -                      -                        -                            -                     3,591                 -                        (3,591)               -                        -                        (3,591)                    -                       -                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 8,611,242 56,408,882 3,470,021 490,423 929,166 47,436,065 (6,244,707) 5,087,916 (53,772) 488,567 5,522,711 15,000,000 131,623,803 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

19



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 14,078,758 44,091,984 2,065,828 8,723,812 

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าเสือมราคา 21,243,839 20,892,999 1,566,329 1,632,114 

ค่าตดัจาํหน่าย 1,194,749 1,419,427 6,074 6,633 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยชี์วภาพ 9 6,492,298 6,015,966 105,962 133,415 

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน

   และหนีสูญของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 116,683 364,728 (19,277) 30,606 

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 8 382,029 180,460 (27,544) (61,310)

รายไดด้อกเบีย (743,036) (770,486) (875,103) (1,633,701)

เงินปันผลรับ (64,008) (118,005) (5,673,362) (11,642,699)

ตน้ทุนทางการเงิน 16,596,049 16,817,964 5,120,366 4,869,857 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน 6, 10, 12 (2,387,910) (1,575,478) (431,974)        (882,216)               

ขาดทุนจากการเลิกบริษทัยอ่ย -                      313,649 -                     -                            

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 903,298 860,672 233,399         226,477                

ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่าย

   ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 392,686          246,874         21,587           18,098                  

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (278,726)         4,356,293      -                     (1,580)                   

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (20,881) 28,719 (17,322)          (33,525)                 

กาํไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย -                      (11,198,660) -                     -                            

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

   ของสินทรัพยชี์วภาพ 9 2,381,443 269,808 -                     -                            

(กาํไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (486,831) 53,420 -                     -                            

กาํไรจากการแลกเปลียนเงินลงทุนดว้ยหุน้ 12 (7,849,399) -                     -                     -                            

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมทียงัไม่เกิดขึน

  ของอนุพนัธ์ 30 1,655 -                     -                            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

  และการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 12, 13 (4,166,804) (9,253,600) -                     -                            

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 27 2,653,632 11,001,203 (1,485,352) 352,923 

50,437,899 83,999,592 589,611 1,738,904 

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (7,126,170) (260,762) (1,259,064) (142,777)

สินคา้คงเหลือ (16,296,090) 575,381 19,338 (47,498)

สินทรัพยชี์วภาพ (14,147,374) (8,284,979) 89,547 (58,735)

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (2,445,174) (1,780,850) (121,571) (202,528)

สินทรัพยท์างการเงินอืน 2,972 (4,486) -                     -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 430,941 (48,681) 27,954           5,975 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 8,119,553 4,423,784 14,548 (35,878)

หนีสินหมุนเวียนอืน (3,214,851) 1,702,045 (18,913) 33,373 

หนีสินทางการเงินอืน (272,941) 382,725 -                     -                            

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 21 (786,824) (628,383) (124,083)        (171,497)               

จ่ายภาษีเงินได้ (8,281,721) (9,037,673) (11,443) (108,904)

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 6,420,220 71,037,713 (794,076) 1,010,435 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 706,219 738,708 881,635 1,627,336 

เงินปันผลรับ 11,567,888     6,359,392      5,750,512 14,565,200 

เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                      -                     13,147,747    19,950,000           

เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพยท์างการเงินอืน (1,922,422)      552,281         -                     -                            

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุน (7,742,266) (46,922,922) (1,470,973) (40,146,339)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 8,692,786 3,150,461 4,178,980      4,145,405             

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซือบริษทัยอ่ย 5 (10,703,892)    (1,018,349)     -                     -                            

เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพือซือเงินลงทุน -                      -                     (122,688) -                            

ผลกระทบเงินสดตดัจ่ายจากการสูญเสียการควบคุมใน

   บริษทัยอ่ย -                      (12,925,859)   -                     -                            

เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการ

   ทีเกียวขอ้งกนั 6 -                      (20,400)          -                     30,000 

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์

   และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (24,162,938)    (26,522,878)   (415,977) (331,855)

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

   และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 1,115,628       1,321,877      23,604           7,527                    

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (292,254) (526,849) (1,152)            (255)                      

31 ธนัวาคม

สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม

สาํหรับปีสินสุดวนัที 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

21



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (ต่อ)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 36,406            2,922             12                   63                         

เงินสดจ่ายค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (207) (106,932) -                     -                            

เงินสดจ่ายจากการเลิกบริษทัยอ่ย (192) -                     -                     -                            

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (22,705,244) (75,918,548) 21,971,700 (152,918)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจาก (จ่ายเพอืชาํระคืน) เงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 5,503,192 417,527 (5,400,000)     2,550,000             

เงินสดรับจาก (จ่ายเพอืชาํระคืน) ตวัแลกเงิน (21,066,879) 17,069,377 (9,788,114)     2,159,156             

เงินสดรับจาก (จ่ายเพอืชาํระคืน) เงินกูย้มืระยะสันจาก

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 909,586          415,689         (13,250,742)   6,799,470             

เงินสดจ่ายเพอืชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (5,045,819)      (4,875,257)     (259,542)        (229,655)               

เงินสดจ่ายเพอืซือหุน้ทุนคืน 19 (1,334,897) (6,088,210) (156,497)        (6,088,210)            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 43,889,396 53,415,180 -                     -                            

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (20,137,929) (35,329,731) -                     (259,926)               

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 18 45,000,000     53,641,742    30,000,000    25,000,000           

เงินสดจ่ายเพอืชาํระคืนหุน้กู้ (23,658,550)    (21,633,249)   (8,500,000)     (16,260,000)         

เงินสดจ่ายชาํระตน้ทุนธุรกรรมทางการเงิน (46,507) (607,442) (18,365)          (23,827)                 

ดอกเบียจ่าย (15,792,104) (16,399,509) (5,525,256) (5,911,654)

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (6,220,404)      (4,978,748)     -                     -                            

จ่ายเงินปันผลของบริษทัสุทธิจากส่วนทีเป็นของหุน้ทุนซือคืน (7,968,640) (6,502,749) (8,412,824)     (6,843,578)            

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิมทุน 229,776          251,590         -                     -                            

เงินสดรับจาก (จ่ายซือ) ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,729)             44,887           -                     -                            

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาก

   ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      (8)                   -                     -                            

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (5,743,508) 28,841,089 (21,311,340) 891,776 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน  (ลดลง) สุทธิ 

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน  (22,028,532) 23,960,254 (133,716) 1,749,293 

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด 2,907,900       69,676           168                 (6)                          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน  (ลดลง) สุทธิ (19,120,632) 24,029,930 (133,548) 1,749,287 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที  1 มกราคม 54,406,515 30,376,585 2,812,094 1,062,807 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที  31 ธันวาคม 35,285,883 54,406,515 2,678,546 2,812,094 

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

1. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ประกอบดว้ย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 36,686,058 57,035,264 2,678,546 2,812,094 

เงินเบิกเกินบญัชี 18 (1,400,175) (2,628,749) -                     -                            

สุทธิ 35,285,883 54,406,515 2,678,546 2,812,094 

2. รายการทีมิใช่เงนิสด

2.1  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินปันผลคา้งรับเป็นจาํนวนเงิน 172 ลา้นบาท  (2563: 3,767 ล้านบาท)

2.2  ในระหวา่งปี  2564 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศบางแห่งไดมี้การประเมินราคาทีดินใหม่และรับรู้มูลค่าทีดินเพมิขึนในงบการเงินรวมจาํนวน 

       222   ลา้นบาท    (2563:  กลุ่มบริษัทและบริษัทได้มีการประเมินราคาทีดินใหม่และรับรู้มูลค่าทีดินเพิมขึนในงบการเงินรวมและงบการเงิน

       เฉพาะกิจการจาํนวน 14,866 ล้านบาทและ 2,838 ล้านบาท ตามลาํดับ)

2.3  ในระหวา่งปี 2564 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเป็นจาํนวนเงิน  554  ลา้นบาท โดยชาํระค่าอสังหาริมทรัพยเ์พือ

        การลงทุนดงักล่าวดว้ยการหกักลบลบหนีกบัลูกหนีอืนของบริษทัเป็นจาํนวนเงิน  427  ลา้นบาท 

2.4  ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํการโอนกิจการทงัหมด  (“EBT”)  ใหแ้ก่บริษทั  สยาม  แมค็โคร  จาํกดั  (มหาชน)  (“Makro”)  โดย 

       Makro  ไดอ้อกและจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน  เพือชาํระเป็นค่าตอบแทนสาํหรับการทาํ  EBT  ดงักล่าว  แทนการชาํระดว้ยเงินสด  (Payment 

       in Kind)  (ดูรายละเอียดในหมายเหตขุอ้ 12)

2.5  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564  กลุ่มบริษทัมียอดคา้งชาํระจากการซือธุรกิจเป็นจาํนวนเงิน 1,665 ลา้นรัสเซียรูเบิล  หรือเทียบเท่าประมาณ  764 

       ลา้นบาท  (ดูรายละเอียดในหมายเหตขุอ้ 5.2)

31 ธนัวาคม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม

สาํหรับปีสินสุดวนัที 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทวัไป  

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

5 การซือบริษทัย่อย  

6 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

8 สินคา้คงเหลือ 

9 สินทรัพยชี์วภาพ 

10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

11 ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

12 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

13 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

14 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

15 สัญญาเช่า 

16 ค่าความนิยม 

17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 

18 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

19 หุน้ทุนซือคืน 

20 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 

21 ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

22 ส่วนเกินทุนและทุนสาํรองตามกฎหมาย 

23 หุน้กูด้อ้ยสิทธิทมีีลกัษณะคลา้ยทุน 

24 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

25 ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ตอบแทนผูบ้ริหารและพนกังาน 

26 ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 

27 ภาษีเงินได ้

28 กาํไรตอ่หุ้น 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  
29 เงินปันผลจ่าย 

30 เครืองมือทางการเงิน 

31 การบริหารจดัการทุน 

32 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

33 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียงัไม่ไดใ้ช ้

35 การเปิดเผยขอ้มูลเพมิเติม 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 

 

กรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหอ้อกงบการเงินนีเมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

1 ข้อมูลทัวไป 
 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขนึในประเทศไทยเมือวนัที 17 มกราคม 

2521 และมีทีอยูจ่ดทะเบียนตงัอยู่เลขที 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500  ประเทศไทย 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือวนัที 21 ธนัวาคม 2530 

 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลักด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร    

ครบวงจร  

 

กลุ่มบริษทัมีทีตงัของธุรกิจครอบคลุมทงัภายในประเทศและต่างประเทศ ซึงแบ่งเป็น 2 ส่วนงานหลกัดงันี    

 

1)   ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก ครอบคลุมสินคา้ประเภทไก่ เป็ด และสุกร  

2)   ส่วนงานธุรกิจสัตวน์าํ ครอบคลุมสินคา้ประเภทกุง้และปลา   

 

การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัทงั 2 ส่วนงานหลกัดังกล่าวมีลกัษณะครบวงจร เริมตงัแต่การจัดหาวตัถุดิบเพือใช ้

ในการผลิตอาหารสัตว ์การดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว ์การเพาะพนัธ์ุสัตว ์การเลียงสัตว์เพือการคา้ การแปรรูป

เนือสัตวข์นัพืนฐาน การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้อมรับประทาน รวมถึงธุรกิจร้านคา้ปลีกและร้านอาหาร 

ซึงผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษทัจาํแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัดงันี    

 

1)   อาหารสัตว ์

2)   ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลียงสัตว ์เช่น พนัธ์ุสัตว ์สัตวมี์ชีวิต การแปรรูปเนือสัตวข์นัพืนฐาน เป็นตน้   

3)   อาหารแปรรูปและอาหารสาํเร็จรูป 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 
 

    ประเทศที    

ชือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตัง  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      2564  2563 

บริษัททีมีกิจการในประเทศไทยและทีดําเนินธุรกิจ       

   ทเีกยีวเนืองกับกิจการในประเทศไทย         

ธรุกิจสัตว์บก         

บริษัทย่อยทางตรง         

1)  บริษทั กรุงเทพโปรดิวส จาํกดั (มหาชน)  ซือและขายวตัถุดิบอาหารสัตว ์   ไทย  99.44  99.44 

2)   บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร  ไทย  99.99  99.99 

         
บริษัทย่อยทางอ้อม         

1)   บริษทั ซีพี ไห่หลาย ฮาร์เบอร์ จาํกดั   ธุรกิจภตัตาคาร  ไทย  99.99  99.99 

2)   บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสาํหรับสัตวเ์ลยีง  ไทย  99.99  99.99 

3)   บริษทั ดคักาลบี กรุ๊ป จาํกดั  ร้านอาหาร  ไทย  59.99  59.99 

4)   CPF Food Trading Co., Ltd.   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   จีน  100.00  100.00 

    อาหารแปรรูปจากเนือสัตวแ์ละอาหาร       

    สาํเร็จรูป       

5)   Berice LLC  กิจการลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร  สหรัฐอเมริกา  99.99  99.99 

5.1) Yipeng, LLC  ร้านอาหาร  สหรัฐอเมริกา  99.99  99.99 

6)   บริษทั สวนสมบูรณ์ จาํกดั  ปลูกพชืเพือการเกษตร  ไทย  99.99  - 

         
บริษัทย่อยทางตรงและอ้อม         

1)   บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิง จาํกดั   กิจการลงทุนและการคา้ระหว่างประเทศ  ไทย  99.99  99.99 

1.1)   บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั  ร้านอาหาร  ไทย  99.99  99.99 

1.2)   บริษทั ซีพีเอฟ เทรดดิง จาํกดั   คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหาร  ไทย  99.99  99.99 

1.3)   บริษทั ซีพีเอฟ ฟู้ ด แอนด ์เบฟเวอร์เรจ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูป  ไทย  99.99  99.99 

1.4)   บริษทั ซีพีเอฟ เรสเทอรองท ์แอนด ์ ฟู้ ดเชน จาํกดั  ธุรกิจห้าดาวและร้านอาหาร  ไทย  99.99  99.99 

1.5)   Consumer Package Commerce Co., Ltd.  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท  เกาหลีใต ้  99.99  - 

  อาหารแปรรูปจากเนือสัตวแ์ละอาหาร       

  สาํเร็จรูป       

1.6)   C.P. Food Products, Inc.   ผูน้าํเขา้และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้  สหรัฐอเมริกา  99.99  99.99 

  อาหารทะเล       

1.7)   CP Foods Singapore Pte Ltd.  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท  สิงคโปร์  99.99  100.00 

  อาหารแปรรูปจากเนือสัตวแ์ละอาหาร       

  สาํเร็จรูป       

1.8)   CPF Denmark A/S   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   เดนมาร์ก  51.99  51.99 

    อาหารแปรรูปจากเนือสัตวแ์ละอาหาร       

    สาํเร็จรูป       
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1.9)   CPF Europe S.A.   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   เบลเยยีม  99.99  99.99 

       อาหารแปรรูปจากเนือสัตวแ์ละอาหาร       

           สาํเร็จรูป       

1.9.1)  Paulsen Food GmbH   จดัจาํหน่ายสินคา้ประเภทเนือสัตว ์  เยอรมนี  99.98  99.98 

    และกิจการลงทุน       

1.9.1.1) CPF Distribution GmbH  จดัจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูป  เยอรมนี  99.98  99.98 

1.9.1.2) ZGG Verwaltungs GmbH  กิจการลงทุน  เยอรมนี  99.98  99.98 

1.9.2)  CP Foods (UK) Limited and   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  99.98  99.98 

subsidiaries    อาหารแปรรูปจากเนือสัตวแ์ละอาหาร       

    สาํเร็จรูป       

1.9.3)  The Foodfellas Limited   ผูน้าํเขา้วตัถุดิบและผลิตภณัฑอ์าหาร  องักฤษ  99.98  99.98 

1.9.4)  Westbridge Food Group Limited  กิจการลงทุน  องักฤษ  99.99  99.99 

1.9.4.1) Westbridge Foods Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายเนือสัตว ์และ  องักฤษ  99.99  99.99 

    อาหารสาํเร็จรูป       

1.9.4.2) บริษทั เวสทบ์ริดจ ์ฟู้ดส์  ให้บริการจดัหาและพฒันาผลิตภณัฑ ์  ไทย  99.99  99.99 

(ประเทศไทย) จาํกดั    อาหารเอเชีย       

1.9.4.3) Westbridge (Qingdao)   ให้บริการจดัหาและพฒันาผลิตภณัฑ ์  จีน  99.99  99.99 

Trading Co., Ltd.    อาหารเอเชีย       

1.9.4.4) Wignall Holdings   กิจการลงทุน  องักฤษ  99.99  99.99 

Limited (2)         

1.9.4.5) Westbridge Foods  จดัจาํหน่ายเนือสัตว ์  องักฤษ  99.99  99.99 

(Haydock) Limited (2)         

1.9.4.6) Westbridge Holding B.V.    กิจการลงทุน  เนเธอร์แลนด ์  99.99  99.99 

1.9.4.7) Westbridge Foods   จดัจาํหน่ายเนือสัตว ์   ฝรังเศส  99.99  99.99 

(France) SARL           

1.9.4.8) Food Trac Limited   จดัจาํหน่ายเนือสัตว ์  องักฤษ  99.99  99.99 

1.9.4.9) Westbridge Group   ผูน้าํเขา้สินคา้ทีทาํจากเนือสัตวปี์ก  องักฤษ  99.99  99.99 

License Companies         

1.10)  CPF Hong Kong Co., Ltd.   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายไข่ไก่  เขตบริหารพเิศษ  99.99  99.99 

    อาหารแปรรูปจากเนือสัตว ์  ฮ่องกง     

    ผลิตภณัฑน์ม และอาหารสาํเร็จรูป       

         
ธรุกิจอนื         

บริษัทย่อยทางตรง         

1)   บริษทั ซีพเีอฟ เทรนนิงเซ็นเตอร์ จาํกดั   ให้บริการดา้นการฝึกอบรม  ไทย  99.99  99.99 

2)   บริษทั ซีพเีอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั   ให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไทย  99.99  99.99 

3)   บริษทั ศูนยวิ์จยัและพฒันาอาหาร ซีพีเอฟ จาํกดั  วิจยัและพฒันาอาหาร  ไทย  99.99  99.99 
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บริษัททีมีกิจการในต่างประเทศ         

บริษัทย่อยทางตรง         

1) Bellisio Investment, LLC  กิจการลงทุน  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

1.1)   Bellisio Parent, LLC  (2)  กิจการลงทุน  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

1.1.1)   Arden International, LLC  (3)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  -  100.00 

  รับประทาน       

    1.1.2)   Bellisio Foods, Inc.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

  รับประทาน       

1.1.3)   Bellisio Foods Canada Corp.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  แคนาดา  100.00  100.00 

         รับประทาน       

              1.1.4)   FSI Parent Corp.  กิจการลงทุน  สหรัฐอเมริกา       100.00       100.00 

1.1.4.1)  Frozen Specialties, Inc.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

  รับประทาน       

1.1.5)   Overhill Farms, Inc.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

  รับประทาน       

   1.1.6)   The All American Gourmet   ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

                         Company (2)     รับประทาน       

2)   C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (2)  ฟาร์มเพาะเลียงสัตวน์าํและเพาะพนัธุ ์  จีน  100.00  100.00 

   สัตวน์าํ       

3) C.P. Foods Holdings Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

4)   C.P. Foods International Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

5)   CP Foods Capital Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

6)   Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. (2)  ผลิตอาหารสัตวแ์ละเลียงสัตว ์  เคนยา  99.99  99.99 

7)   CPF Investment Limited   กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

7.1)  Giant Crown Investments Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

8)   CPF Netherlands B.V.   กิจการลงทุน  เนเธอร์แลนด ์  99.99  99.99 

8.1)  CP Chozen Limited  กิจการลงทุน  องักฤษ  79.99  79.99 

8.1.1)   Chozen Holdings Limited  ร้านอาหาร  องักฤษ  79.99  79.99 

8.1.2)   Chozen Noodle Trading Limited  ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์  องักฤษ  79.99  79.99 

8.2)  CPF Canada Holdings Corp.  กิจการลงทุนในธุรกิจสุกรครบวงจร   แคนาดา  99.99  99.99 
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8.3)  Russia Baltic Pork Invest AS  กิจการลงทุน     นอร์เวย ์  75.82  75.82 

(เดิมชือ Russia Baltic Pork Invest ASA)         

8.3.1)   Agro-Oskol CJSC  ธุรกิจปลูกพืชเพือการเกษตร     รัสเซีย  75.82  - 

8.3.2)   Agro-Ostrogorzhsk LLC  ธุรกิจปลูกพืชเพือการเกษตร     รัสเซีย  75.82  - 

8.3.3)   Agro-Sojuz TS LLC  กิจการลงทุน     รัสเซีย  75.82  - 

8.3.4)   Alekseevskiy Kombikormovy   ผลิตอาหารสัตว ์  รัสเซีย  75.82  - 

Zavod CJSC         

8.3.5)   Alekseevsky Bekon JSC  เลียงสัตว ์  รัสเซีย  75.82  - 

8.3.6)   APK Don LLC  ให้บริการดา้นการบริหารและทีปรึกษา  รัสเซีย  75.82  - 

8.3.7)   Chochol Trostjanka LLC  ธุรกิจปลูกพืชเพือการเกษตร     รัสเซีย  75.82  - 

8.3.8)   Donskoy Bekon LLC  เลียงสัตว ์  รัสเซีย  75.82  - 

8.3.9)   Farm Construction Limited   รับเหมาก่อสร้างฟาร์มสุกร  รัสเซีย  75.82  75.82 

Liability Company         

8.3.10) Finagro ASP   ให้บริการดา้นการเงิน  เดนมาร์ก  75.82  75.82 

8.3.11) Kornevo Limited Liability Company เลียงสัตว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

8.3.12) Management Company RBPI   ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

Group Limited Liability Company         

8.3.13) Mjaso-Sojuz T LLC  กิจการลงทุน     รัสเซีย  75.82  - 

8.3.14) MPK Belgorod LLC  กิจการลงทุน     รัสเซีย  75.82  - 

8.3.15) NNPP Limited Liability Company  เลียงสัตว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

8.3.16) NNPP-2 Limited Liability Company เลียงสัตว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

8.3.17) Pravdinsk Pig Production Joint   เลียงสัตว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

Stock Company         

(เดิมชือ Pravdinsk Pig Production         

Closed Joint Stock Company)         

8.3.18) Pravdinsk Pig Production-2  เลียงสัตว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

Limited Liability Company         

8.3.19) RBPI Elite Seeds LLC  ผลิตเมลด็พนัธุ์พืช  รัสเซีย  75.82  75.82 

8.3.20) RBPI Partner East LLC  โรงชาํแหละ  รัสเซีย  75.82  - 

8.3.21) RBPI Partner West LLC  โรงชาํแหละ  รัสเซีย  75.82  75.82 

8.3.22) RBPI Voronezh LLC  กิจการลงทุน  รัสเซีย  75.82  - 

8.3.23) Rechnoe Limited Liability Company  ให้บริการจดัการของเสียชีวภาพ  รัสเซีย  75.82  75.82 

8.4)  Stesha LLC  กิจการลงทุน  รัสเซีย  99.99  99.99 

8.4.1)   CP Foods Trading LLC  ผูน้าํเขา้และส่งออกสินคา้  รัสเซีย  99.99  99.99 

  ประเภทเนือสัตว ์       
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8.4.2)    JSC Poultry Parent Stock Production  เลียงสัตวแ์ละเพาะพนัธุ์สัตว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

Woyskovitsy         

8.4.3)    JSC Poultry Production Severnaya  ผลิตอาหารสัตว ์เลียงสัตว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

 และแปรรูปขนัพนืฐาน    
8.5)   Tops Foods NV ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม เบลเยยีม 84.07  84.07 

  รับประทาน       

9)   CPF Poland S.A.   เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร  โปแลนด ์  66.67  66.67 

9.1)   CPF Culinar Sp. z o.o.  ผลิตอาหารทะเล  โปแลนด ์  66.67  - 

9.2)   Food Port Sp. z o.o.  ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้อาหารทะเล  โปแลนด ์  66.67  - 

9.3)   PetRepublic Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสาํหรับสัตวเ์ลียง  โปแลนด ์  60.00  60.00 

9.4)   PLANT-TEC Europe Sp. z o.o.  กิจการลงทุน  โปแลนด ์  66.67  - 

10)  Homegrown Shrimp (USA) LLC   ฟาร์มเพาะเลียงลูกกุง้  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

     บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม         

1)   Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC  ผลิตอาหารสัตวแ์ละเลียงสัตว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

1.1)   CPF Agro LLC  เลียงสัตว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

1.2)   CPF Foods LLC  ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

1.3)   CPF Ryazan LLC  เลียงสัตว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

1.4)   CPF Serebryanie Prudy LLC  เลียงสัตว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

     1.5)   CPF Construction LLC   ให้บริการทีปรึกษาดา้นการก่อสร้าง  รัสเซีย  99.99  99.99 

2)   Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว ์เลียงสัตว ์  ฟิลิปปินส์  99.99  99.99 

     และเพาะฟักลูกกุง้       

3)   Chia Tai Enterprises International Limited กิจการลงทุน เบอร์มิวดา 50.43 50.43 

3.1)   C.P. Enterprises Limited  กิจการลงทุน  เขตบริหารพิเศษ  50.43  50.43 

    ฮ่องกง     

3.2)   Chia Tai Huazhong Biochemistry Limited  กิจการลงทุน  เขตบริหารพิเศษ  50.43  50.43 

    ฮ่องกง     

3.3)   Chia Tai Pucheng Biochemistry Limited  กิจการลงทุน  เขตบริหารพิเศษ  50.43  50.43 

    ฮ่องกง     

3.4)   ECI Machinery Co., Ltd.  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  50.43  50.43 

    ไอส์แลนด ์     

3.5)   Golden Industrial Investment Limited  กิจการลงทุน  เขตบริหารพิเศษ  50.43  50.43 

    ฮ่องกง     

3.6)   Henan Chia Tai Biochemistry Trading   ผูจ้ดัจาํหน่ายยาสัตว ์  จีน  35.17  35.17 

Co., Ltd. (1)         

3.7)   Pucheng Chia Tai Biochemistry Co., Ltd. (1)  ผลิตและจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์  จีน  35.17  35.17 

3.8)   Shanghai C.P. Industrial Trading Co., Ltd. (2)   จาํหน่ายเครืองจกัรและอะไหล่  จีน  50.43  50.43 

3.9)   Zhumadian Huazhong Chia Tai Co., Ltd. (1)  ผลิตและจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์  จีน  35.17  35.17 
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4)   C.P. Aquaculture (India) Private Limited  ผลิตและจาํหน่ายอาหารกุง้  อินเดีย  75.00  31.70 

  ฟาร์มเพาะฟักลูกกุง้และ       

  จาํหน่ายกุง้แปรรูปขนัตน้       

5)   C.P. Pokphand Co., Ltd.   กิจการลงทุนในธุรกิจเกษตร  เบอร์มิวดา  52.25  52.24  
    อุตสาหกรรมและอาหาร       

5.1)   AHM Lifestyles - Creative Hospitality  ร้านอาหาร  เวียดนาม  50.96  50.96 

Joint Stock Company            

5.2)   Beijing CP Consultation Services Co., Ltd.  ให้บริการทีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจ  จีน  52.25  52.24 

               และการคา้       

5.3)   C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd.   เพาะฟักลูกกุง้  จีน  52.25  52.24 

5.4)   C.P. Aquaculture (Jiangsu) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว ์   จีน  52.25  52.24 

5.5)   C.P. Aquaculture (Zhanjiang) Co., Ltd.   เพาะฟักลูกกุง้  จีน  52.25  52.24 

5.6)   C.P. Food Enterprises  (Ningbo) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป จีน  52.25  52.24 

                 อาหารสาํเร็จรูปจากเนือสัตว ์      

     และอาหารพร้อมรับประทาน      

5.7)   C.P. Food (Hengshui) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  52.25  52.24 

5.8)   C.P. Food (Kaifeng) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป จีน  52.25  52.24 

5.9)   C.P. Food (Nantong) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป จีน  52.25  52.24 

     อาหารสาํเร็จรูปจากเนือสัตว ์      

     และอาหารพร้อมรับประทาน      

5.10) C.P. Food (Zhanjiang) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร จีน  52.25  52.24 

5.11) C.P. Standard Resources Limited  กิจการลงทุน เขตบริหารพิเศษ  52.25  52.24 

   ฮ่องกง     

5.12) C.P. Vietnam Corporation    ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว ์เลียงสัตว ์ เวียดนาม  66.18  66.18 

     และอาหารแปรรูป      

5.13) C.T. Progressive (H.K.) Limited  กิจการลงทุน เบอร์มิวดา  52.25  52.24 

5.14) Charoen Pokphand (China) Investment  กิจการลงทุน บริติช เวอร์จิน  52.25  52.24 

Limited   ไอส์แลนด ์     

5.15) Chia Tai (Beijing) Investment Management  ให้บริการดา้นการบริหารและทีปรึกษา จีน  52.25  52.24 

Co., Ltd.        

5.16) Chia Tai Biopharmaceutical (Fujian) Co., Ltd. (1)
 ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑย์า  จีน  35.17  - 

5.17) Chia Tai Food Enterprise (Qingdao) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  52.25  52.24 

                    อาหารสาํเร็จรูปจากเนือสัตว ์       

     และอาหารพร้อมรับประทาน       
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5.18)  Chia Tai Food Industry (Suqian) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  52.25  - 

  อาหารสําเร็จรูปจากเนือสัตว ์       

  และอาหารพร้อมรับประทาน       

5.19)  Chia Tai Food (Suqian) Co., Ltd.  เลียงไก่เนือ ผลิตและจาํหน่าย  จีน  52.25  52.24 

              ผลิตภณัฑจ์ากเนือไก ่       

5.20)  CP Aqua Company Limited  กิจการลงทุนในธุรกิจสัตวน์าํ  เขตบริหารพิเศษ  52.25  52.24 

    ฮ่องกง     

5.21)  CP China Investment Limited  กิจการลงทุน  เคยแ์มน  52.25  52.24 

    ไอส์แลนด ์     

5.22)  CP Food Enterprise (Qinhuangdao) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป   จีน  52.25  52.24 

                  อาหารสาํเร็จรูปจากเนือสัตว ์       

                  และอาหารพร้อมรับประทาน       

5.23)  CP Food Investment Limited  กิจการลงทุน  เขตบริหารพิเศษ  52.25  52.24 

   ฮ่องกง    

5.24)  CPV Food Co., Ltd. เลียงสัตว ์ผลิตและจาํหน่าย  เวียดนาม 66.18  66.18 

  อาหารสัตว ์และอาหารแปรรูป       

5.25)  Dongying Chia Tai Aqua Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว ์  จีน  52.25  52.24 

5.26)  Dzine Food Solutions Company Limited  ร้านอาหารและบริการจดัเลียง  เวียดนาม  66.18  - 

5.27)  Fujian Chia Tai Food Co., Ltd. (1)  จาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากเนือไก ่  จีน  36.57  36.57 

5.28)  Fujian Hetai Agro-Industry Co., Ltd. (1)  เลียงและจาํหน่ายไก่  จีน  36.57  36.57 

5.29)  Hannick Limited  กิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์  เขตบริหารพิเศษ  52.25  52.24 

    ฮ่องกง     

5.30)  Henan Chia Tai Agro-Industrial  ให้บริการคาํประกนัสินเชือ    จีน  52.25  52.24 

  Financing Guarantee Co., Ltd.     

    5.31)  Hubei Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว ์พนัธุ์สัตว ์  จีน  52.25  52.24 

  และอาหารแปรรูปจากเนือสัตว ์       

5.32)  Jiangsu Chia Tai Agriculture Financing  ให้บริการคาํประกนัสินเชือ    จีน  52.25  52.24 

  Guarantee Co., Ltd.     

5.33)  Jilin Chia Tai Food Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  52.25  52.24 

  อาหารสาํเร็จรูปจากเนือสัตว ์       

  และอาหารพร้อมรับประทาน       

5.34)  Longyan Baotai Agro-Industry Co., Ltd. (1)  เลียงและจาํหน่ายไก่  จีน  36.57  36.57 

5.35)  Longyan Chia Tai Co., Ltd. (1)  ผลิตผลิตภณัฑจ์ากเนือไก ่  จีน 36.57 36.57 

5.36)  Modern State Investments Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  52.25  52.24 

    ไอส์แลนด ์     

5.37)  Zhangzhou C.P. Chia Tai Aquaculture Co., Ltd.  ฟาร์มเพาะเลียงกุง้  จีน  52.25  52.24 
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6)   CPF Tanzania Limited (2)  ผลิตอาหารสัตวแ์ละเลียงสัตว ์  แทนซาเนีย  99.99  99.99 

         
บริษทัย่อยทางอ้อม         

1)  Bright Excel Investments Limited    กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

2)   C.P. Cambodia Co., Ltd. ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว ์เลียงสัตว ์ กมัพชูา 100.00 100.00 

    และอาหารแปรรูป    

2.1)   Cambodia Property and Trading Co., Ltd. (1) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์  กมัพชูา 49.00 49.00 

3)   C.P. Laos Co., Ltd.    ผลิตอาหารสัตวแ์ละเลียงสัตว ์  ลาว  99.99  99.99 

4)   C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.   เกษตรอตุสาหกรรมและอาหารครบวงจร  ตุรกี  100.00  100.00 

5)   Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Limited  กิจการลงทุน  เบอร์มิวดา  100.00  100.00 

6)   Charoen Pokphand (USA), Inc. (3)  ธุรกิจไก่เนือครบวงจร  สหรัฐอเมริกา  -  99.97 

7)   Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. (1)    ธุรกิจไก่ครบวงจรและเลียงสัตว ์    สาธารณรัฐจีน  39.00  39.00 

    (ไตห้วนั)     

7.1)   Arbor Acres (Taiwan) Co., Ltd. (1)  เลียงสัตว ์  สาธารณรัฐจีน  19.50  19.50 

    (ไตห้วนั)     

7.2)   Charoen Pokphand (Taiwan) Co., Ltd. (1)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท  สาธารณรัฐจีน  35.10  35.10 

        อาหารเสริมและวคัซีนสาํหรับสัตว ์  (ไตห้วนั)     

7.3)   Chia Tai Lianyungang Co., Ltd. (1)        กิจการลงทุน  เขตบริหารพิเศษ  39.00  39.00 

    ฮ่องกง     

7.4)   Plenty Type Limited (1)  กิจการลงทุน  เคยแ์มน  39.00  39.00 

    ไอส์แลนด ์     

7.5)   Rui Fu Foods Co., Ltd. (1)        ธุรกิจไก่ไข่  สาธารณรัฐจีน  19.89  19.89 

    (ไตห้วนั)     

7.6)   Rui Mu Foods Co., Ltd. (1)        ธุรกิจไก่ไข่  สาธารณรัฐจีน  26.52  26.52 

    (ไตห้วนั)     

7.7)   Sheng Da Foods Co., Ltd. (1)  ธุรกิจไก่ไข่  สาธารณรัฐจีน  14.92  11.93 

    (ไตห้วนั)     

8)   Charoen Pokphand Foods (Malaysia) Sdn. Bhd.  กิจการลงทุนในธุรกิจสัตวน์าํครบวงจร  มาเลเซีย  99.99  99.99  
    และธุรกิจสุกร       

8.1)   Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.   เพาะเลียงกุง้และแปรรูปกุง้  มาเลเซีย  99.99  99.99 

8.2)   Makin Jernih Sdn. Bhd.   กิจการลงทุน  มาเลเซีย  99.99  99.99 

8.2.1)  AA Meat Shop Sdn. Bhd.  คา้ปลีกผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากเนือสัตว ์  มาเลเซีย  99.99  99.99 

8.2.2)  Chau Yang Farming Sdn. Bhd.  เลียงสัตว ์  มาเลเซีย  99.99  99.99 

8.2.3)  Tip Top Meat Sdn. Bhd.  แปรรูปเนือสัตว ์  มาเลเซีย  99.99  99.99 

8.3)   Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตวน์าํ  มาเลเซีย  99.99  99.99 

9)    Charoen Pokphand Foods Canada Inc.  นาํเขา้และส่งออกสินคา้อาหาร  แคนาดา  100.00  100.00 
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10)  Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd.  กิจการลงทุนในธุรกิจไก่ครบวงจร  มาเลเซีย  100.00  100.00 

10.1)  Avian Farm (Malaysia) Sdn. Bhd.  เลียงสัตว ์  มาเลเซีย  100.00  100.00 

10.2)  Charoen Pokphand Feedmills (B’worth)  ผลิตและจาํหน่ายเนือสัตวแ์ปรรูป  มาเลเซีย  100.00  100.00 

Sdn. Bhd. (2)  และเลียงสัตว ์       

10.3)  Charoen Pokphand Feedmills (M) Sdn. Bhd. (2)  ผลิตและจาํหน่ายเนือสัตวแ์ปรรูป  มาเลเซีย  100.00  100.00 

  และเลียงสัตว ์       

10.4)  Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn. Bhd.  ผลิตและจาํหน่ายเนือสัตวแ์ปรรูป  มาเลเซีย  100.00  100.00 

  และเลียงสัตว ์       

10.5)  Linggi Poultry Farm (M) Sdn. Bhd. (2)  ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์  มาเลเซีย  100.00  100.00 

10.6)  PK Agro-Industry Products (M) Sdn. Bhd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว์  มาเลเซีย  100.00  100.00 

  อาหารแปรรูป และเลียงสัตว ์       

10.7)  Teck Huat Farming Sdn. Bhd.  เลียงสัตว ์  มาเลเซีย  100.00  100.00 

11)  Coinaton Investments Limited  กิจการลงทุน บริติช เวอร์จิน 100.00 100.00 

    ไอส์แลนด ์     

11.1)  Chun Ta Investment Co., Ltd. กิจการลงทุน สาธารณรัฐจีน 100.00 100.00 

    (ไตห้วนั)     

12)  CPF (India) Private Limited  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว ์เลียงสัตว ์  อินเดีย  99.99  99.99 

  และอาหารแปรรูป       

12.1)  Lotus Aquaculture Lanka (Private) Limited โรงเพาะฟักลูกกุง้ ฟาร์มกุง้ และห้องเยน็ ศรีลงักา 75.00 75.00 

13)  CPF Japan Co., Ltd.  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท  ญีปุ่ น 99.99 99.99 

         อาหารแปรรูปจากเนือสัตวแ์ละ      

   อาหารสาํเร็จรูป    

14)  CPVN Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00 100.00 

    ไอส์แลนด ์     

15)  Forward Pass Limited  กิจการลงทุน บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

  ไอส์แลนด ์    

15.1)  Ta Chung Investment Co., Ltd.  กิจการลงทุน สาธารณรัฐจีน 100.00  100.00 

  (ไตห้วนั)    

16)  New Splendid Holdings Limited  กิจการลงทุน บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

  ไอส์แลนด ์     

17)  Norfolk Foods (Private) Limited  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม ศรีลงักา  80.00  80.00 

    รับประทาน      
 

(1)    กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 
(2)    หยดุการประกอบกิจการ 
(3)    ปิดกิจการ  
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินนีจัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีทีประกาศใช ้

โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที 

เกียวขอ้ง งบการเงินนีนาํเสนอเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั นโยบายการบญัชีที

เปิดเผยในหมายเหตุแต่ละขอ้ไดถื้อปฏิบติัโดยสมาํเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบตอ่การปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทงันี ผลทีเกิดขนึจริง

อาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติทีใช้ในการจดัทาํงบการเงินซึงเปิดเผยในหมายเหตุ 

แต่ละขอ้จะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

3 นโยบายการบญัชีทีสําคัญ 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  

 

การรวมธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือกลุ่มบริษทัประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยที์

ซือมานนัประกอบดว้ยปัจจยันาํเขา้และกระบวนการทีสาํคญัเป็นอย่างน้อยซึงสามารถทาํให้เกิดผลผลิตได ้โดยวนัที

ซือกิจการคือวนัทีอาํนาจในการควบคุมนนัไดถู้กโอนมาให้กลุ่มบริษทั ยกเวน้กรณีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนั ทงันี ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกับการซือธุรกิจรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดขึน การกาํหนดวนัทีซือกิจการและการ

โอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหนึงไปอีกฝ่ายหนึงตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมด 

ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงทีเป็นไปไดแ้ละสามารถใช้สิทธิไดม้า

รวมในการพิจารณา   
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กลุ่มบริษทัเลือกใช้วิธีการทดสอบการกระจุกตวั (concentration test) ซึงเป็นการประเมินอย่างง่ายโดยจะถือว่ากลุ่ม

ของกิจกรรมและสินทรัพยที์ไดม้าเป็นการซือสินทรัพยแ์ทนทีจะเป็นการซือธุรกิจ หากมูลค่ายุติธรรมเกือบทงัหมด

ของสินทรัพยที์ได้รับมานนักระจุกตวัทีสินทรัพยใ์ดสินทรัพยห์นึงหรือกระจุกตวัทีกลุ่มของสินทรัพยที์ระบุไดที้มี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

 

ค่าความนิยมทีเกิดขึน ณ วันทีซือ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซึงรวมถึงการรับรู้จํานวน 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ มีราคาซือสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ของสินทรัพยที์ระบุไดที้ไดม้าและ

หนีสินทีรับมาซึงวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ ในกรณีราคาซือตาํกว่ามูลค่ายติุธรรมสุทธิจะรบัรู้กาํไรจากการซือในกาํไรหรือ

ขาดทุนทนัที 

 

สิงตอบแทนทีผูซื้อโอนให้หรือคาดว่าจะตอ้งจ่ายรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ หากสิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่าย

จดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น รายการดังกล่าวจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่และจะบนัทึกการจ่ายชาํระภายหลงัไวใ้นส่วน

ของผูถื้อหุ้น ในกรณีสิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหนีสิน หากมีการเปลียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมในภายหลงัจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

หนีสินทีอาจเกิดขึนของบริษทัทีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจรับรู้เป็นหนีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั ซึงเกิดขึน

จากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายตุิธรรมไดอ้ย่างน่าเชือถือ 

 

ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัการซือซึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดขึน 

 

กรณีการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัสินรอบระยะเวลารายงานทีการรวมธุรกิจเกิดขึน กลุ่มบริษทัจะประมาณ

การมูลค่าของรายการซึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพือรายงาน มูลค่าประมาณการดงักล่าวอาจถูกปรับปรุงดว้ยขอ้มูล

ทีรับรู้ภายหลงั เพือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิมเติมทีไดรั้บเกียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มทีมีอยู่ ณ วนัทีซือ 

ซึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆ ทีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัทีซือ 

 

การซือแบบทยอยซือ 

 

ในการรวมธุรกิจทีดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนทีกลุ่มบริษทั

ถืออยู่ในผูถู้กซือก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนในกาํไร

หรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสียในผูถู้กซือก่อนการรวมธุรกิจทีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจะถูกจัด

ประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป   
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บริษัทย่อย 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ   

ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนนัและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนนัทาํให้

เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบั

แต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง หากบริษทัย่อยแห่งใดในกลุ่มบริษทัใช้นโยบายการบัญชีที

แตกต่างจากนโยบายทีใช้ในการจัดทาํงบการเงินรวมสําหรับรายการทีเหมือนกันและเหตุการณ์ในสถานการณ์ที

คลา้ยคลึงกนั งบการเงินของบริษทัย่อยนันจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชีเดียวกนักับของบริษทั

ใหญ่เพือการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

ผลขาดทุนในบริษทัย่อยทีเกียวขอ้งกับส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะทาํใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

 

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัทีไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก

บญัชีโดยถือเป็นรายการส่วนเกินทุนในส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

ณ วนัทีซือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามสัดส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าจาก

ผูถู้กซือหรือตามมูลค่ายตุิธรรมแลว้แต่กรณี 

 

การสูญเสียอาํนาจควบคุม  

 

เมือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัจะตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทัย่อยนันออก 

รวมถึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและองค์ประกอบอืนในส่วนของผูถื้อหุ้นทีเกียวขอ้งกบับริษทัย่อยนัน ผล

กาํไรหรือขาดทนุทีเกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั

ยอ่ยเดิมทียงัคงเหลืออยู่ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนใหม ่ตาม

ระดบัของอิทธิพลทีคงเหลืออยู ่ 
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ส่วนได้เสียในเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  การร่วมคา้

เป็นการร่วมการงานทีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนัน โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน

นนัมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผูกพนัในหนีสินทีเกียวขอ้งกบัการร่วมการงานนัน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยราคาทุนซึง

รวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริมแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัที

กลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วมสินสุดลง 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมทงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจะถูกตดัทงัจาํนวนในการจดัทาํงบ

การเงินรวม สําหรับกาํไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงของบริษทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัรายการตามสัดส่วน

ของส่วนได้เสียทีกลุ่มบริษทัมีในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นัน เวน้แต่กรณีทีมีหลกัฐานการดอ้ยค่า ขาดทุนทียงัไม่

เกิดขนึจริงดงักล่าวจะไมมี่การตดัรายการ 

 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีราคาทุน  

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน   

 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมทงัยอดสะสมของกาํไร

หรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรพัยท์ีเกียวขอ้งทีเคยบนัทึกไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

หรือกาํไรสะสมแลว้แต่กรณี 

 

ในกรณีทีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนทีถืออยู่บางส่วนออกไป การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและ

เงินลงทุนทียงัถืออยู่ใชว้ธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 
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(ค) เงินตราต่างประเทศ 

 

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ 

วนัทีเกิดรายการ สําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ 

วนัทีรายงาน ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงแสดงในมูลค่ายุติธรรมแปลงค่า

เป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีมีการพจิารณามูลค่ายุติธรรม 

 

หน่วยงานในต่างประเทศ   

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมทีเกิดจาก

การซือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีรายงาน  

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ 

วนัทีเกิดรายการ ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน และแสดงเป็น

รายการผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุ้นจนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนัน

ออกไป  

 

เมือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนไดเ้สียทงัหมดหรือเพยีงบางส่วนทีทาํใหสู้ญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพล

อย่างมีนัยสําคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลียนทีเกียวข้องกับหน่วยงาน

ต่างประเทศนนัตอ้งถูกจดัประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึงของกาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย หากกลุ่ม

บริษทัจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมจะถูกปันตามสัดส่วนใหม่ให้กบั

ส่วนของผูถื้อหุ้นทีไม่มีอาํนาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้เพียงบางส่วน

โดยทีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมทีมีสาระสําคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทผลสะสมของกาํไร

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทีเคยบนัทึกไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไปยงักาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนของ 

เงินลงทุนทีจาํหน่าย 
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รายการทีเป็นตวัเงินกบัหน่วยงานในต่างประเทศของกลุ่มบริษทั ซึงมิไดค้าดหมายวา่จะมีแผนการชาํระเงินหรือไม่มีความ

เป็นไปไดว่้าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้และโดยในสาระสําคญัแลว้เป็นเงินลงทุนสุทธิ ผลต่างจากอตัราแลกเปลียน

ซึงเกิดจากรายการทีเป็นตวัเงินดงักล่าวและรายการป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้งให้บนัทึกเช่นเดียวกบัผลต่างจากอตัรา

แลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่า 

 

(ง) เครืองมือทางการเงนิ 

 

(ง.1)  การจัดประเภทและการวัดมูลค่า  

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ฉ)) รับรู้รายการเมือ

เริมแรกเมือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของเครืองมือทางการเงินนนั และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

โดยรวมตน้ทุนการทาํรายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงิน

และหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเมือเริมแรกและภายหลงั

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมและตน้ทุนการทาํรายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารนนับนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุน  

 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ได้แก่ การวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมือเริมแรกเวน้แต่กลุ่ม

บริษทัมีการเปลียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินที

ไดรั้บผลกระทบทงัหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัทีมีการเปลียนแปลงการจดั

ประเภท  

 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก หนีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง

หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ดอกเบียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธี

ดอกเบียทีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน รายไดด้อกเบีย กาํไร

และขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการตดั

รายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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เงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนในวนัทีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล เวน้

แต่เงินปันผลดังกล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน กาํไรและขาดทุนสุทธิอืนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

และจะไมถู่กจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน 

 

(ง.2)  การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 

 

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมือสิทธิตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงินสดจาก

สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึงความเสียง

และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดของสินทรัพย์ทางการเงินไดถู้กโอนหรือ ในกรณีทีกลุ่ม

บริษทัไม่ไดท้งัโอนหรือคงไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดและไม่ไดค้งไว้

ซึงการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีเมือภาระผกูพนัตามสัญญาสินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลียนแปลงเงือนไขและกระแสเงินสดจากการ

เปลียนแปลงหนีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หนีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที

สะทอ้นเงือนไขทีเปลียนแปลงแลว้ 

 

ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีทีตดัรายการและสิงตอบแทนทีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนสุทธิ

ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินทีรับรู้และกลุ่มบริษทัตงัใจทีจะชาํระ

ดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั 

 

(ง.3)  อนุพันธ์ 

 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การวดัมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์นันมีไวเ้พือป้องกนัความเสียงใน

กระแสเงินสดหรือป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณีดงักล่าวการรับรู้ผลกาํไร

หรือขาดทุนจะขึนอยูก่บัลกัษณะของรายการทีมีการป้องกนัความเสียง  
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(ง.4)  การป้องกันความเสียง 

 

ณ วนัทีกําหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเสียงเป็นครังแรก กลุ่มบริษัทได้จัดทาํเอกสารเกียวกับ

วตัถุประสงคข์องการบริหารความเสียงและกลยุทธ์ทีใช้ในการจดัการกบัความเสียง ความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจ

ระหวา่งรายการทีมีการป้องกนัความเสียงและเครืองมือทีใชใ้นการป้องกนัความเสียงรวมถึงการพจิารณา ความมี

ประสิทธิผลของการป้องกนัความเสียง ณ วนัเริมตน้ของความสัมพนัธ์ป้องกนัความเสียงและตลอดระยะเวลาที

เหลืออยู ่เพือพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหวา่งรายการทีมีการป้องกนัความเสียงและ

เครืองมือป้องกนัความเสียง 

 

การป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด 

 

เมืออนุพนัธ์ถูกกาํหนดให้เป็นเครืองมือทีใชใ้นการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด ส่วนทีมีประสิทธิผลของ

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์จะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและสะสมไวใ้นสํารองการ

ป้องกนัความเสียง การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ส่วนทีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในกาํไร

หรือขาดทุน  

 

กลุ่มบริษทักาํหนดให้การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของราคาปัจจุบนั (Spot element) ของสัญญาซือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงสาํหรับความสัมพนัธ์ในการป้องกนัความเสียง

ในกระแสเงินสด การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมขององคป์ระกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้รับรู้ในสํารองการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสดในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

เมือป้องกนัความเสียงรายการคาดการณ์ส่งผลให้เกิดการรับรู้รายการทีไม่ใช่รายการทางการเงินในภายหลงัเช่น 

สินคา้คงเหลือ จาํนวนเงินทีสะสมไวใ้นสํารองการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสดจะนําไปรวมเป็นตน้ทุนเมือ

เริมแรกของรายการทีไม่ใช่รายการทางการเงินเมือรับรู้รายการดงักล่าว 

 

สําหรับการป้องกันความเสียงรายการคาดการณ์อืน จาํนวนเงินทีสะสมไวใ้นสํารองการป้องกันความเสียง

กระแสเงินสดจะไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกันหรือระหว่างงวดที

กระแสเงินสดทีคาดการณ์ซึงไดรั้บการป้องกนัความเสียงกระทบกาํไรหรือขาดทุน 
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เมือการป้องกันความเสียงไม่เขา้เงือนไขของการบญัชีป้องกันความเสียงอีกต่อไปหรือเครืองมือทีใชป้้องกนั

ความเสียงถูกขาย หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือถูกใช้สิทธิ การบญัชีป้องกนัความเสียงจะถูกยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป 

เมือการบญัชีป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จาํนวนเงินทีสะสมในสาํรองการป้องกนัความเสียง

กระแสเงินสดจะยงัคงอยู่ในส่วนของเจา้ของจนกระทงัมีการรับรู้รายการทีไม่ใช่ตวัเงินจากรายการป้องกัน

ความเสียงดงักล่าว จาํนวนเงินทีสะสมดงักล่าวจะรวมเป็นตน้ทุนในการรับรู้รายการเมือเริมแรกของรายการที

ไม่ใช่ตวัเงิน สําหรับการป้องกันความเสียงในกระแสเงินสดอืน จาํนวนเงินทีสะสมจะถูกจดัประเภทรายการ

ใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนัหรือระหวา่งงวดทีกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดการณ์ซึงไดรั้บการ

ป้องกนัความเสียงกระทบกาํไรหรือขาดทุน  

 

หากกระแสเงินสดในอนาคตทีมีการป้องกนัความเสียงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดขึนอีกต่อไป จาํนวนเงินที

สะสมไวใ้นสํารองการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสดจะไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือ

ขาดทุนทนัที 

 

(ง.5)   การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีการค้า 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12 

เดือนขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีมีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสําคญัของความเสียงดา้นเครดิตนับแต่การ

รับรู้รายการเมือเริมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผือผล

ขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา 

 

ระยะเวลาสูงสุดทีใช้ในการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนพิจารณาจากระยะเวลาทียาวทีสุด

ตามสัญญาทีกลุ่มบริษทัมีต่อความเสียงดา้นเครดิต 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนกั

โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซึงคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินทีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
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กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญหากมีการ

เปลียนแปลงของอนัดบัความน่าเชือถือทีลดระดบัลงอยา่งมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานทีถดถอยอยา่งมีนยัสาํคญั

ของลูกหนี หรือมีการเปลียนแปลงหรือคาดการณ์การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทาง

เศรษฐกิจหรือกฎหมายทีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของลูกหนีในการจ่ายชาํระภาระ

ผูกพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมือผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผูกพนัดา้น

เครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจาํนวน อีกทงักลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมี

การวางหลกัประกนั) 

 

(ง.6)   การตดัจาํหน่าย  

 

มูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเมือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้

เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีไดรั้บคืน 

 

(ง.7)   ดอกเบีย 

 

ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนด้วยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ในการคาํนวณดอกเบียรับและ

ดอกเบียจ่าย อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์(เมือสินทรัพยไ์ม่มีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีสิน อยา่งไรก็ตามสําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีมีการด้อย

ค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมือเริมแรก รายไดด้อกเบียจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบียทีแทจ้ริงกบัราคา

ทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณรายได้

ดอกเบียจะเปลียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์

 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทเผือเรียก เงินลงทุน

ระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง ซึงมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วนัทีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด 

และเงินเบิกเกินบญัชีซึงจะตอ้งชาํระคืนเมือทวงถาม 
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เงินฝากทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชไ้ดแ้สดงแยกเป็นรายการต่างหากไวใ้นบญัชี “เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัใน

การเบิกใช”้ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

(ฉ) ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

 

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนรับรู้เมือกลุ่มบริษัทมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการได้รับสิงตอบแทนตามสัญญา 

และแสดงในราคาตามใบแจง้หนีหักค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่ายออกจาก

บญัชีเป็นหนีสูญเมือไดด้าํเนินการตามเงือนไขทีกาํหนดในประมวลรัษฎากรแลว้  

 

กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา ซึงประมาณการโดยใชต้ารางการตงั

สํารองเพือหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึงวิธีดังกล่าวมีการจดักลุ่มลูกหนีตามความเสียงด้าน

เครดิตทีมีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาทีเกินกาํหนดชาํระ โดยนาํขอ้มูลผลขาดทุนทีเกิดขึนในอดีต การปรับปรุง

ปัจจยัทีมีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนีนนัๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูล

คาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทวัไปในอนาคต ณ วนัทีรายงาน 

 

(ช) สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้สําเร็จรูป วตัถุดิบ เคมีภณัฑ์ ยา และวสัดุสินเปลืองส่วนใหญ่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนถวัเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ 

 

สินคา้ระหวา่งผลิตส่วนใหญ่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ 

 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ สําหรับตน้ทุนสินคา้สําเร็จรูป

และสินคา้ระหว่างผลิตทีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ไดร้วมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยพิจารณา

ถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการต้นทุนทีจะผลิต

ให้เสร็จและตน้ทุนทีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพือให้ขายสินคา้นนัได ้
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(ซ) สินทรัพย์ชีวภาพ 

 

สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิมทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการจาํหน่าย

สินทรัพยชี์วภาพ) เวน้แต่กรณีทีไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชือถือ ให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่า

เสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลกําไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน   

 

สินทรัพยชี์วภาพไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สุกรพนัธุ์ ซึงไดแ้ยกแสดงรายการไวภ้ายใตห้มวด “สินทรัพย์

ไม่หมุนเวียน” ส่วนสินทรัพยชี์วภาพอืนๆ แสดงไวภ้ายใตห้มวด “สินทรัพยห์มุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถือไว้เพอืขาย 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยที์ยกเลิกซึงประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหนีสิน) ทีจดัประเภทเป็นสินทรัพย์

ทีถือไว้เพือขายเมือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ในระดับสูงมากทีมูลค่าทีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย

มากกว่ามาจากการใช้สินทรัพยน์ันต่อไป วดัมูลค่าดว้ยจาํนวนทีตาํกว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหัก

ตน้ทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับกลุ่มสินทรัพยที์ยกเลิกนาํไปปรับลดใหก้บัค่าความนิยมเป็นลาํดบั

แรก แลว้จึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินตามสัดส่วน ยกเวน้สินคา้คงเหลือ สินทรัพยท์าง

การเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีและอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน เนืองจากสินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่า

ด้วยเกณฑ์ทีแตกต่างกันตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษัท ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับการจัดประเภท

สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายในครังแรกและผลกาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าในภายหลงัรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

โดยกรณีทีเป็นผลกาํไรจะรับรู้ไม่เกินผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมทีเคยรับรู้  

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและอาคารและอปุกรณ์ทีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขายจะหยดุบนัทึกค่าตดัจาํหน่าย 

หรือค่าเสือมราคา รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียก็จะหยดุบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 

(ญ) อสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางตรงเพือให้ได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ต้นทุนการ 

ก่อสร้างทีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ตน้ทุนการกูย้ืมและตน้ทุนทางตรงอืนๆ เพือให้

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน 
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ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและส่วนปรบัปรุงจาํนวน 5 - 50 

ปีและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทงันี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน  

 

การโอนเปลียนประเภทเป็นทีดินและอาคาร 

 

การโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนไปเป็นทีดินและอาคารทีมีไวใ้ช้งานใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วนัทีมีการ

เปลียนแปลงการใชง้าน และวดัมูลค่าตามนโยบายบญัชีของทีดินและอาคาร 

 

(ฎ) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

ทีดินทีใชใ้นการดาํเนินงานวดัมูลค่าดว้ยราคาทีตีใหม่ เวน้แต่ทีดินซึงได้มาในปีทีมีการตีราคาใหม่ หรือไดม้าหลงัจาก 

นนัแสดงในราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

  

อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงทีเกียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย ์

ทีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง ตน้ทุนการกูย้ืมและตน้ทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบั

การจดัหาสินทรัพยเ์พือให้สินทรัพยน์นัอยูใ่นสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือถอน การ

ขนยา้ย การบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพย ์สําหรับเครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิซอฟต์แวร์ ซึงไม่สามารถทาํงานโดย

ปราศจากลิขสิทธิซอฟต์แวร์นนัให้ถือว่า ลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีได้รับจาก 

การจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ ์โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เมือมีการขายสินทรัพยที์ตี

ราคาใหม่ จาํนวนเงินทีบนัทึกอยูใ่นผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงักาํไรสะสม 
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สินทรัพย์ทีตีราคาใหม่ 

 

การตีราคาสินทรัพยใ์หม่ดาํเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและกระทาํอย่างสมาํเสมอ เพือให้มนัใจว่ามูลค่าของ

สินทรัพยที์แสดงไวใ้นบญัชีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีรายงาน 

 

มูลค่าของสินทรัพยส่์วนทีตีเพิมขึนสุทธิจากหนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ภายใต้ “ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่” (ในองค์ประกอบอืนของส่วนของผู ้ถือหุ้น) เวน้แต่สินทรัพย์ชิน

เดียวกนันันจะเคยมีการตีมูลค่าลดลงและบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนมาก่อน กรณีดงักล่าวจะบนัทึกมูลค่าทีตีเพิมขึน

ในครังหลงัไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเฉพาะจาํนวนทีเกินกว่าส่วนทีตีมูลค่าลดลงซึงเคยบนัทึกไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

กรณีทีมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกมูลค่าทีลดลงในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับมูลค่าที 

ลดลงเฉพาะจํานวนทีลดลงมากกว่าผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ชินเดียวกันนันทีเคยบันทึกไว้ในกําไร 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 

การโอนเปลียนประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 

การโอนจากอสังหาริมทรัพยที์มีไวใ้ช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนใช้มูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีมีการ

เปลียนแปลงการใชง้าน  

 

ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง 

 

ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและ อปุกรณ์  

ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และสามารถ

วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนันไดอ้ย่างน่าเชือถือ  ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายด้วยมูลค่าตามบัญชี  

ตน้ทุนทีเกิดขนึในการซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขนึเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

 

ค่าเสือมราคา 

 

ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ

สินทรัพย ์และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทงันีกลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดินและสินทรัพยที์อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง 
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ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี 

 

ระบบสาธารณูปโภค  3 - 40 ปี 

อาคารและสิงปลูกสรา้ง 3 - 60 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3 - 60 ปี 

ระบบนาํและไฟฟ้า 3 - 30 ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 30 ปี 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้าํนกังาน 2 - 20 ปี 

ยานพาหนะ 2 - 25 ปี 

 

(ฏ) ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส่วนค่าความนิยมทีเกียวกบับริษทัร่วม

และการร่วมคา้แสดงรวมเป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

(ฐ) รายจ่ายในการวิจัยและพฒันา 

 

รายจ่ายทีเกิดจากการพฒันา รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ด้ก็ต่อเมือสามารถวดัมูลค่าของรายการต้นทุนการพฒันาได้อย่าง

น่าเชือถือ ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการนนัมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซึงมีความเป็นไปไดที้จะก่อให้เกิด

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษทัมีความตงัใจและมีทรัพยากรเพยีงพอทีจะนาํมาใชเ้พือทาํให้การพฒันา

เสร็จสินสมบูรณ์ และนาํสินทรัพยม์าใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้รายจ่ายในการพฒันาอืนและรายจ่ายในขนัตอนการ

วจิยัรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

 

รายจ่ายในการพฒันาซึงรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สะสม ราคาทุนรวมถึงต้นทุนสําหรับวตัถุดิบ ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนทีเกียวขอ้งโดยตรงในการจัดเตรียม

สินทรัพยเ์พือให้สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ตามประสงคแ์ละตน้ทุนการกูย้มื รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้

เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
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(ฑ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอนื 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการใช้งานไม่จาํกัดวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนอืนๆทีกลุ่มบริษทัซือมาและมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคต  

 

ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน ซึงไม่รวมค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน โดยเริมตดัจาํหน่าย

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์นัพร้อมทีจะใหป้ระโยชน ์

 

ประมาณการระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี 

 

ค่าพฒันาระบบงาน 3 - 20  ปี 

ค่าลิขสิทธิการใชซ้อฟตแ์วร์ 3 - 20  ปี 

เครืองหมายการคา้ 8 - 20 ปี และอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

ความสัมพนัธก์บัลูกคา้ 10 - 15  ปี 

ตน้ทุนการพฒันาผลิตภณัฑ์  5, 15 ปี 

ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ 15  ปี 

 

(ฒ) สัญญาเช่า 

 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญากลุ่มบริษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เมือสัญญานันให้

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์ระบสุาํหรับช่วงเวลาหนึงเพอืแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

  

ในฐานะผู้เช่า 

 

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตาม

ราคาขายทีเป็นเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สําหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษัทเลือกทีจะไม่แยก

ส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทงัหมด 
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กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าทีอายุ

สัญญาเช่า สินสุดภายใน 12 หรือสินทรัพยอ์า้งอิงทีมีมลูค่าตาํ จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเมือมี

การวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจาํนวนเงินทีรับรู้เมือ

เริมแรกของหนีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือ

ก่อนวนัทีสัญญาเริมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเริมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิงจูงใจใน

สัญญาเช่าทีไดรั้บ ค่าเสือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนั

สินสุดของอายสุัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธิในสินทรัพยที์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเมือสินสุด

สัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซือสินทรัพย ์ในกรณีนี

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะบนัทึกค่าเสือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยท์ีเช่า ซึงกาํหนดตามเกณฑ์

เดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ทีเกียวขอ้ง  

 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทีตอ้งจ่ายทงัหมดตามสัญญา ทงันี กลุ่มบริษทั

ใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบียเงิน

กูย้ืมส่วนเพิมโดยนําอตัราดอกเบียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพือให้

สะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยที์เช่า  

 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง และหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูก

วดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปลียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิทีระบุในสัญญาเช่า 

เมือมีการวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทนุ หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีจะไดรั้บตาม

สัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาตามเกณฑร์าคาขายทีเป็นเอกเทศ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าและแสดง

เป็นส่วนหนึงของรายไดอื้น ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนเพือการได้มาซึงสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวมเป็นมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยที์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกันกบั

รายไดค้่าเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายไดอื้นในรอบระยะเวลาบญัชีทีไดรั้บ 
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กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา ซึงประมาณการโดยใชต้ารางการตงั

สํารองเพือหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหนีสัญญาเช่าตามความ

เสียงดา้นเครดิตทีมีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาทีเกินกาํหนดชาํระ โดยนาํขอ้มูลผลขาดทุนทีเกิดขนึในอดีต การ

ปรับปรุงปัจจยัทีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหนีนนัๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและ

ขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทวัไปในอนาคต ณ วนัทีรายงาน กลุ่มบริษทัตดัรายการลูกหนีสัญญาเช่าตามที

เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ง)  

 

(ณ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน

กรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดว่าจะไดรั้บคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วง

เวลาเดียวกนั  

 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย

สินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจะไดรั้บคืน เวน้แต่เมือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์

เพิมของสินทรัพยร์ายการเดียวกนัทีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนีจะรับรู้ใน

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

การคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการ

ขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บใน

อนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พือให้สะท้อนมูลคา่ทีอาจประเมินไดใ้น

ตลาดปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์ สําหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ

โดยอิสระจากสินทรัพย์อืน จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดที

สินทรัพยน์นัเกียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ของสินทรัพยที์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้

ในการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ยกเวน้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบั

รายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชี

ภายหลงัหกัค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่ายเสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ด) หนสิีนทีเกิดจากสัญญา 

 

หนีสินทีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัทีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หนีสินทีเกิดจากสัญญารับรู้เมือ

กลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระหรือมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทนทีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนทีกลุ่ม

บริษทัรับรู้รายไดที้เกียวขอ้ง 

 

(ต) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน -โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัตามกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาทพีนกังานไดท้าํงานให ้

 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัตามโครงการผลประโยชน์คาํนวณโดยใช้เทคนิคจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกันภยัเพือจัดทาํประมาณการผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวด

ปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ แยกต่างหากเป็นรายโครงการ และคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที

ประมาณการไวเ้พอืกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์และตน้ทุนบริการปัจจุบนั  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภยัทงัหมดทีเกิดขึนในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับรู้ค่าใชจ้่ายของโครงการผลประโยชน์ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการทีเกียวขอ้งกบัการบริการในอดีตตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมือเกิดขึน 
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ผลประโยชน์พนักงานเมือเลิกจ้าง 

 

ผลประโยชน์พนกังานเมือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทนุเมือวนัใดวนัหนึงต่อไปนีเกิดขนึก่อน  

 

(1) เมือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชนด์งักล่าวไดอี้กต่อไป หรือ   

 

(2) เมือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง  

 

หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งจะ

ถูกคิดลดกระแสเงินสด  

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะสันของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาทีพนกังานได้

ทาํงานให ้

 

หนีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที

จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการทีพนักงานได้ทํางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนีสามารถประมาณได้อย่าง

สมเหตุสมผล 

 

(ถ) ประมาณการหนีสิน 

 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้เมือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานทีเกิดขึนใน

ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ทีเกิดขึนในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ตามประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที

จะตอ้งจ่ายชาํระหนีตามภาระผูกพนัดงักล่าว  และสามารถประมาณจาํนวนเงินภาระผูกพนัดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

ในกรณีทีภาระผูกพนัดงักล่าวมีจาํนวนทีเป็นสาระสําคญั ประมาณการหนีสินจะเท่ากบักระแสเงินสดทีจะจ่ายใน

อนาคตทีคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนหักภาษีเงินไดเ้พือสะทอ้นถึงมูลค่าทีอาจประเมินไดต้าม

สถานการณ์ตลาดปัจจุบนัตามเวลาและความเสียงทีมีต่อหนีสิน 
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(ท) หุ้นทุนซือคืน 

 

หุ้นทุนซือคืนคือ หุ้นสามญัของบริษทัทีถือโดยบริษทัย่อยซึงบนัทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ และแสดงเป็น

รายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม ในกรณีทีมีการจาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทัทีถือโดยบริษทัย่อย 

บริษทัจะรับรู้กาํไรสุทธิจากภาษีทีเกียวขอ้งจากการจาํหน่ายหุ้นสามญัดงักล่าวเป็นส่วนเกินทุน และในกรณีทีขาดทุน

จะบนัทึกขาดทุนสุทธิจากภาษีไปยงักาํไรสะสมหลงัจากทีหักยอดส่วนเกินทุนหมดแลว้ 

 

(ธ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรมคือราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติ

ระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดทีใหป้ระโยชนสู์งสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ทีกลุ่มบริษทั 

สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนีสินสะทอ้นผลกระทบของความเสียงทีไม่สามารถปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได้ 

มูลค่ายติุธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี 

 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขาย ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดโ้ดยตรง หรือโดยออ้มสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีนอกเหนือจากราคา

เสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลทีใชเ้ป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินนนั 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน 

 

หากสินทรัพย์หรือหนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษัทวัดมูลค่า

สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซือ และวดัมูลค่าหนีสินและสถานะการเป็นหนีสินดว้ยราคา

เสนอขาย 
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หลกัฐานทีดีทีสุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกคือราคาของการทาํ

รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนทีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเครืองมือ

ทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการ ทาํให้เครืองมือทางการเงินวดัมูลค่า

เมือเริมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกและราคาของ

การทาํรายการและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายติุธรรมทีไดม้าถูกจดัลาํดบัชนัการวดัมูลค่ายตุิธรรมอยู่

ในระดบัที 3 ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซึงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ทีเหมาะสมตลอด

อายขุองเครืองมือทางการเงินหรือจนกวา่มูลค่ายตุิธรรมมีการโอนเปลียนลาํดบัชนัหรือเมือรายการดงักล่าวสินสุดลง 

 

(น) รายได้ 

 

รายไดรั้บรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิ

ไดรั้บทีไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมลูค่าเพิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 

การขายสินค้า 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซึงโดยทวัไปเกิดขึนเมือมีการส่งมอบสินคา้ให้กับ

ลูกค้า สําหรับสัญญาทีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายได้จะรับรู้ในจาํนวนทีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ใน

ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัสําคญัของรายไดที้รับรู้สะสม ดงันนั รายไดที้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย

ประมาณการรับคืนสินคา้ซึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

 

เงินปันผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัทีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล   

 

รายได้อืน 

 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึงเมือได้ให้บริการ ตน้ทุนทีเกียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือ

เกิดขนึ 

 

รายไดค้่าเช่าสาํหรับสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

รายไดอื้นจากการดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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(บ) ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซึงรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดจ้ากการรวมธุรกิจหรือรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนับนัทึกโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสําหรับปี โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใช้หรือทีคาดวา่ 

มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัทีรายงาน ซึงเกียวกบัรอบบญัชีทีคาํนวณภาษีเงินได ้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกับ

รายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

กลุ่มบริษทับันทึกภาษีเงินได้รอการตดับัญชีโดยวิธีหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี โดยคาํนวณจากผลแตกต่าง

ชวัคราวทีเกิดขนึระหว่างมูลค่าตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินและจาํนวนทีใชเ้พือประโยชน์ทางภาษี 

โดยผลแตกต่างชวัคราวของรายการต่อไปนีไม่ได้ถูกนํามาร่วมพิจารณาไดแ้ก่ ค่าความนิยมซึงไม่สามารถถือเป็น

ค่าใชจ้่ายทางภาษี การรับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินในครังแรกซึงไม่กระทบต่อกาํไรทางบญัชี หรือกาํไรทางภาษี และผล

แตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่

จะไม่มีการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าวในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะทีกลุ่มบริษทัคาดว่า

จะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีรายงาน โดยใช้อตัราภาษีที

ประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน ทงันี สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัจะหักกลบกบัหนีสิน

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกับการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ 

ทุกวนัทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
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(ป) กําไรต่อหุ้น 

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับหุ้นสามญั กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐานคาํนวณจาก

กาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัหักดอกเบียจ่ายสะสม (สุทธิจากภาษีเงินได)้ ของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที

มีลักษณะคล้ายทุนและหารด้วยจาํนวนหุ้นสามญัทีถือโดยบุคคลภายนอกทีมีอยู่ในระหว่างปีตามวิธีถวัเฉลียถ่วง

นาํหนกั กาํไรตอ่หุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัทีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีถือโดยบุคคลภายนอกทีมีอยู่ในระหวา่งปี และผลกระทบของตราสารทีอาจเปลียนเป็นหุน้สามญั

ปรับลดทงัหมดซึงประกอบดว้ยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

(ผ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน) 

จะแสดงถึงรายการทีเกิดขนึจากส่วนงานดาํเนินงานนนัโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 

 

4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทาํให้ประเทศไทยและหลายประเทศไดป้ระกาศ

มาตรการตา่งๆ เพือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การห้ามเดินทางเขา้ประเทศ การลดและจาํกดัการเคลือนยา้ย

เดินทาง การปิดสถานทีเสียง กาํหนดเงือนไขและเงือนเวลาสําหรับกิจการบางประเภท การให้มีระยะห่างทางสังคม 

เป็นตน้ ซึงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการคา้ระหว่างประเทศทวัโลก อีกทงัภาคอุตสาหกรรมได้ประสบ

ปัญหาขาดแคลนแรงงานอนัมาเนืองจากพบการติดเชือในโรงงานและกิจกรรมการผลิตหยุดชะงกัจนส่งผลทาํให้ไม่

สามารถผลิตไดเ้ต็มกาํลงัการผลิต รวมทงัเกิดอุปสรรคดา้นระบบการขนส่งทงัภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

ตลอดจนการกระจายสินคา้ไปสู่ช่องทางการขายตา่งๆ 

 

ปัจจยัทงัหมดทีกล่าวมาขา้งตน้ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตตงัแต่ตน้นาํจนถึงปลายนํา จากราคานาํเขา้วตัถุดิบ

อาหารสัตว์ทีปรับเพิมขึนเป็นเหตุทาํให้ต้นทุนการเลียงสัตวสู์งขึน รวมทงักลุ่มบริษทัได้ดาํเนินการตามมาตรการ

ป้องกนัควบคุมการระบาดของโรค (Bubble and Seal) ทาํให้ตน้ทุนผลิตอาหารแปรรูปสูงขึนดว้ย ทงันี ผูบ้ริหารไดมี้

การติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดและให้ความร่วมมือกบัภาครัฐเพือให้อาหารเพียงพอต่อการบริโภคของ

ประชาชน พรอ้มทงัสร้างความมนัใจวา่พนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั และพยายามอยา่งเต็มทีในการควบคุมให้มี

ผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้
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5 การซือบริษัทย่อย 

 

5.1 การซือหุ้นใน C.P. Aquaculture (India) Private Limited (“CPA”)  
 

ในระหว่างไตรมาสที 2 ปี 2564 บริษทัและ CPF (India) Private Limited (“CPF India”) เขา้ซือหุ้นสามญั

ใน CPA จากบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั (“CPG”) ซึงเป็นบริษทัทีมีอิทธิพลอย ่างมีนยัสําคญั 

ของบริษทั และ C.T. Progressive (Investment) Limited (“C.T. Progressive”) ซึงเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั

กบับริษทั คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 43.30 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้ของ CPA ในราคารวมทังสิน 

1,469 ลา้นบาท  

 

CPA เป็นบริษทัทีจดทะเบียนจดัตงัในประเทศอินเดีย โดยประกอบธุรกิจหลกัคือ ผลิตและจาํหน่ายอาหารกุง้ 

ฟาร์มเพาะฟักลูกกุง้ และจาํหน่ายกุง้แปรรูปขนัตน้ 

 

กลุ่มบริษทัไดม้าซึงอาํนาจควบคุมใน CPA  เมือวนัที 2 เมษายน 2564 (“วนัทีซือ”) จากการทีบริษทัไดช้าํระค่า

หุน้ใหแ้ก่ CPG เป็นจาํนวนเงิน 1,041 ลา้นบาท และไดรั้บโอนหุน้สามญัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.80  เมือรวม

กบัสัดส่วนเดิมทีถือหุ้นในอตัราร้อยละ 31.70 ทาํให้บริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 62.50 ของหุ้นทีออกและ

ชาํระแล้วของ CPA และเมือวนัที 24 มิถุนายน 2564 CPF India ได้ชาํระค่าหุ้นให้แก่ C.T. Progressive เป็น

จาํนวนเงิน 428 ลา้นบาท โดยไดรั้บโอนหุ้นสามญัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.50 ทาํให้กลุ่มบริษทัถือหุ้นใน 

CPA ในอตัราร้อยละ 75.00 ของหุน้ทีออกและชาํระแลว้ของ CPA 

 

กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการซือธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 เรือง การรวม

ธุรกิจ ข้อมูลของสิงตอบแทนทงัหมดทีโอนให้และมูลค่าทีรับรู้ ณ วนัทีซือสําหรับสินทรัพย์ทีไดม้าและ

หนีสินทีรับมาแต่ละประเภททีสาํคญั มีดงันี 

 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

      มูลค่ายุติธรรม  

สิงตอบแทนในการซือ - เงินสด      1,469  

หัก  สินทรพัยสุ์ทธิทีไดม้าตามสัดส่วนของการลงทุนเพิม      (1,191)  

ค่าความนิยมจากการซือธุรกิจ      278  
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สินทรัพย์ทีได้มาและหนีสินทีรับมา  
 

  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 มูลค่ายุติธรรม  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 115 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน   79  

สินคา้คงเหลือ  568  

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  137  

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์     3,763  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน    55  

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน     (510)  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน    (253)  

หนีสินหมุนเวียนอืน    (69)  

หนีสินระยะยาว    (441)  

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    (351)  

ประมาณการหนีสินและอืนๆ    (70)  

สินทรัพย์สุทธ ิ   3,023  

หัก ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม     (756)  

รวมสินทรัพย์สุทธิทีได้มา    2,267  

หัก ส่วนไดเ้สียใน CPA ทีมีอยู่เดิม     (1,076)  

สินทรัพย์สุทธทิีได้มาตามสัดส่วนของการลงทุนเพมิ     1,191  

 

ณ วนัทีซือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียใน CPA ทีมีอยู่ก่อนการซือธุรกิจ และมีผลให้

เกิดกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม ซึงไดร้ับรู้ในบญัชี “กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม” ในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 โดยมี

รายละเอียดดงันี 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 

   

มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียใน CPA ทีมีอยูเ่ดิม  1,076  

หัก  มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใน CPA ของกลุ่มบริษทั  

ณ วนัทีซือ  
 

 

(589)  

กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  487  
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินสรุปมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีซือตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 ทงันี กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์ไดม้าที

ระบุไดแ้ละหนีสินทีรับมาจากการซือธุรกิจครังนีเพอืใชใ้นการบนัทึกบญัชี หากกลุ่มบริษทัไดรั้บขอ้มูลใหม่

เพมิเติมภายในหนึงปีนบัจากวนัทีมีการซือธุรกิจเกียวกบัขอ้เท็จจริงและขอ้มูลทีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มที

มีอยู่ ณ วนัทีซือธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะทาํการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมดงักล่าว หรือรับรู้สินทรัพยห์รือหนีสินซึง

มีอยู่แลว้ ณ วนัทีซือธุรกิจเป็นการเพิมเติม กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเกียวกบัการซือธุรกิจจะถูกปรับปรุง

ใหม ่ 
 

ปัจจยัทีทาํให้เกิดค่าความนิยมเนืองจากทาํให้กลุ่มบริษทัมีความคล่องตวัในการบริหารและจดัการธุรกิจกุ้ง

ครบวงจรในประเทศอินเดิยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ค่าความนิยมทีเกิดจากการซือธุรกิจไดบ้นัทึกบญัชีไวใ้น

งบแสดงฐานะการเงินรวม และไม่มีการตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ้่าย 
 

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซือบริษทัย่อยในงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 
 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

      มูลค่ายุติธรรม  

สิงตอบแทนในการซือ - เงินสด      1,469  

หัก  เงินสดสุทธิทีไดม้าจากการซือบริษทัย่อย      (115)  

สุทธ ิ     1,354  

 

ผลดาํเนินงานของ CPA ตงัแต่วนัที 2 เมษายน 2564 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2564 ซึงรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

รวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดทีสาํคญั ดงันี  

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  สาํหรับปีสินสุดวนัที  

  31 ธนัวาคม 2564  

รายไดจ้ากการขายสินคา้  2,646 

ขาดทุนสาํหรับปีส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่  (163) 
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5.2 การซือธุรกิจสุกรในประเทศรัสเซีย 

 

ในระหว่างไตรมาสที 4 ปี 2564 RBPI Voronezh LLC (“ผูซื้อ”) ซึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มทีบริษทัถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 75.82 ได้เข้าซือธุรกิจสุกรในประเทศรัสเซีย จาก Tönnies Russland Agrar GmbH, RKS 

Agrarbeteiligungs GmbH และ Tönnies Holding ApS & Co. KG (รวมเรียกว่า “ผูข้าย”) ในราคารวมทงัสิน

ประมาณ 23,665 ล้านรัสเซียรูเบิล หรือประมาณ 10,858 ล้านบาท เพือตอบแทนในการได้มาซึงรายการ

ดงัต่อไปนี 
  

( ) หุน้ทงัหมดใน Agro-Sojuz TS LLC และ Mjaso-Sojuz T LLC (รวมเรียกวา่ “บริษทัเป้าหมาย”) และ  

( ) เงินกูย้มืทีผูข้ายใหกู้ย้มืแก่บริษทัเป้าหมาย  
  

กลุ่มบริษทัได้มาซึงอาํนาจควบคุมในบริษัทเป้าหมาย เมือวนัที 10 ธันวาคม 2564 จากการทีบริษทัได้ชาํระ

ค่าตอบแทนให้แก่ผูข้าย เป็นจาํนวนเงิน 10,094 ล้านบาท และได้รับโอนหุ้นสามญัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

100.00 ของหุน้ทีออกและชาํระแลว้ของบริษทัเป้าหมาย 
 

กลุ่มบริษทัได้รับรู้รายการซือธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 เรือง การรวม

ธุรกิจ ข้อมูลของสิงตอบแทนทงัหมดทีโอนให้และมูลค่าทีรับรู้ ณ วนัทีซือสําหรับสินทรัพย์ทีไดม้าและ

หนีสินทีรับมาแต่ละประเภททีสาํคญั มีดงันี 

 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

      มูลค่ายุติธรรม  

สิงตอบแทนในการซือ   10,858 

หัก สินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า   (10,811) 

ค่าความนิยมจากการซือธุรกิจ   47 

 

สิงตอบแทนในการซือ 

เงินสด   10,094 

เจา้หนีอืน   764 

รวม   10,858 
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สินทรัพย์ทีได้มาและหนีสินทีรับมา  

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  มูลค่ายุติธรรม  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

  

798 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน   66 

สินคา้คงเหลือ  1,409 

สินทรัพยชี์วภาพ 1,801 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  535 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์     7,136 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน    182 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน     (46) 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน    (152) 

หนีสินหมุนเวียนอืน    (325) 

หนีสินระยะยาว    (316) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี    (108) 

ประมาณการหนีสินและอืนๆ    (169) 

สินทรัพย์สุทธ ิ   10,811 

   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินสรุปมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีซือตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 ทงันี กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์ไดม้าที

ระบุไดแ้ละหนีสินทีรับมาจากการซือธุรกิจครังนีเพอืใชใ้นการบนัทึกบญัชี หากกลุ่มบริษทัไดรั้บขอ้มูลใหม่

เพมิเติมภายในหนึงปีนบัจากวนัทีมีการซือธุรกิจเกียวกบัขอ้เท็จจริงและขอ้มูลทีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มที

มีอยู่ ณ วนัทีซือธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะทาํการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมดงักล่าว หรือรับรู้สินทรัพยห์รือหนีสินซึง

มีอยู่แลว้ ณ วนัทีซือธุรกิจเป็นการเพิมเติม กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเกียวกบัการซือธุรกิจจะถูกปรับปรุง

ใหม ่  
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ปัจจัยทีทาํให้เกิดค่าความนิยมเนืองจากทาํให้กลุ่มบริษัทมีศักยภาพในการขยายธุรกิจสุกรในรัสเซียให้

แขง็แกร่งยิงขึน ค่าความนิยมทีเกิดจากการซือธุรกิจไดบ้นัทึกบญัชีไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม และไม่มี

การตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ้่าย 
 

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซือบริษทัเป้าหมาย ในงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

      มูลค่ายุติธรรม  

สิงตอบแทนในการซือ     10,858 

หัก  เงินสดสุทธิทีไดม้าจากการซือบริษทัย่อย      (798) 

หัก  เจา้หนีอืน   (764) 

สุทธ ิ     9,296 

 

ฝ่ายบริหารคาดวา่หากกลุ่มบริษทัไดมี้การซือ CPA และบริษทัเป้าหมายดงักล่าว ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 

จะมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และกาํไรในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 ดงันี  

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

      สาํหรับปีสินสุดวนัท ี 

      31 ธนัวาคม 2564  

รายไดจ้ากการขายสินคา้      518,821 

กาํไรสําหรับปีส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่      13,776 
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6 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 

 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการทีมีความเกียวขอ้งกันกบักลุ่มบริษทั จากการทีบุคคลหรือ

กิจการดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทัทงัทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัต่อกลุ่มบริษทัใน

การตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมถึงการทีกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการดงักล่าวต่างฝ่ายต่างอยู่ภายใต้

การควบคุมเดียวกนั หรือภายใตก้ารมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัร่วมกนั  

 

บริษทัทีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัของบริษทัคือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั ซึงมีสิทธิออกเสียงทงัทางตรง

และทางออ้มเท่ากบัร้อยละ 46.49 ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดเมือวนัที 

31 สิงหาคม 2564 

 

6.1 รายการทีสําคญักับกิจการทีเกยีวข้องกันสําหรับแต่ละปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

(ก)        รายได้        

บริษัททมีีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคัญ        

ขายสินคา้ 1  1  -  - 

รายไดค้่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 1  1  -  - 

        
บริษัทย่อย        

ขายสินคา้ -  -  5,907  4,808 

เงินปันผลรับ -  -  5,587  11,522 

รายไดด้อกเบีย -  -  864  1,585 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน -  -  266  853 

รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอืนๆ  -  -  126  6 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -  -  3  - 

        
บริษัทร่วม การร่วมค้า        

   และบริษัททีเกยีวข้องกนั        

ขายสินคา้ 49,475  77,233  1,531  2,023 

รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอืนๆ  412  259  15  4 

รายไดค้่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 236  62  -  - 

เงินปันผลรับ 64  116  86  121 

รายไดด้อกเบีย 48  14  -  - 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

(ก)        รายได้ (ต่อ)        

บริษัทร่วม การร่วมค้า        

   และบริษัททีเกยีวข้องกนั (ต่อ)        

รายไดค้่าฝึกอบรมและสมัมนา 8  5  -  - 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -  2  -  - 
        

(ข)        ค่าใช้จ่ายและอนืๆ         

บริษัททีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ        

ซือวตัถุดิบและสินคา้ 11,023  9,526  2,402  2,083 

ค่าสิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้ 4,304  4,030  310  303 

ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 103  58  -  - 

        
บริษัทย่อย        

ซือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  1,762  1,691 

ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  178  147 

ดอกเบียจ่าย -  -  78  364 

ตน้ทุนสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  54  - 

ค่าฝึกอบรมและสัมมนา -  -  18  13 

ค่าเช่าและคา่บริการ -  -  8  8 

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  -  1 

ค่าใชจ้่ายอืนๆ -  -  58  54 

        
บริษัทร่วม การร่วมค้า        

   และบริษทัทเีกยีวข้องกนั        

ซือวตัถุดิบและสินคา้ 46,345  76,645  1,025  694 

ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร         

   สิงปลูกสร้างและอืนๆ 2,427  2,362  42  71 

ค่าเช่าและคา่บริการ 855  1,189  76  112 

ตน้ทุนสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 674  1,097  69  182 

ซืออปุกรณ์และอืนๆ 247  206  35  20 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

(ข)        ค่าใช้จ่ายและอนืๆ (ต่อ)        

บริษัทร่วม การร่วมค้า        

   และบริษัททีเกยีวข้องกนั (ต่อ)        

ค่าสิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้ 247  64  -  - 

ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 213  162  -  - 

ค่าฝึกอบรมสัมมนา 208  526  6  12 

ดอกเบียจ่าย 44  19  -  - 

ซือเครืองหมายการคา้ -  377  -  - 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 52  -  -  - 

ค่าใชจ้่ายอืนๆ  2,146  1,737  116  128 
 

 

(ค) การเข้าซือธุรกิจ 
 

บริษทัและ CPF (India) Private Limited เขา้ซือหุ้นสามญัใน C.P. Aquaculture (India) Private Limited 

จากบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัทีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัของบริษทั และ C.T. 

Progressive (Investment) Limited ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกันกับบริษัท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 

รายการดงักล่าวไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้และเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5.1 
 

6.2 ยอดคงเหลอืกับกิจการทีเกยีวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดังนี 
 

6.2.1 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

        
บริษทัทีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 2  1  -  - 

บริษทัยอ่ย -  -  671  523 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7,258  4,680  61  37 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 5,035  3,772  1,174  593 

รวม 12,295  8,453  1,906  1,153 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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6.2.2 เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกยีวข้องกนั 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลีย 

 2564  2563  2564  2563 
        

บริษทัยอ่ย 6,876  20,024  13,280  23,912 

รวม 6,876  20,024  13,280  23,912 

 

6.2.3 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
 

       

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 65  41  -  - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,344  725  -  - 

รวม 2,409  766  -  - 

 

6.2.4 เงนิปันผลค้างรับ 

  

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
 

       

บริษทัร่วม 172  3,729  -  - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  38  -  - 

รวม 172  3,767  -  - 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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6.2.5  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกยีวข้องกนั 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลีย 

 2564  2563  2564  2563 
        

บริษทัร่วม 49  49  49  44 

หัก ส่วนทีถึงกาํหนดรับชาํระ        

ภายในหนึงปี (12)  -  -  - 

สุทธ ิ 37  49  49  44 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลีย 

 2564  2563  2564  2563 
        

บริษทัยอ่ย 570  570  570  575 

รวม 570  570  570  575 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบียร้อยละ 2.81 ถึง 5.88 ต่อปี (2563: ร้อยละ 

2.81 ถึง 5.88 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลียจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืม ณ วนัสิน

เดือนโดยไม่รวมดอกเบียคา้งรับ 

 

6.2.6 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน  

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
 

       

บริษทัทีมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั 435  1,167  79  71 

บริษทัยอ่ย -  -  72  62 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7,565  4,573  6  7 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6,663  6,146  108  59 

รวม 14,663  11,886  265  199 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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6.2.7 เงินกู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกยีวข้องกนั 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลีย 

 2564  2563  2564  2563 
        

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 837  414  779  84 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 619  9  360  1 

รวม 1,456  423  1,139  85 

        

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลีย 

 2564  2563  2564  2563 

บริษทัยอ่ย -  13,251  1,315  9,968 

รวม -  13,251  1,315  9,968 

        

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบียร้อยละ 4.02 ถึง 5.27 ต่อปี (2563: ร้อยละ 3.52 

ถึง 6.50 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลียจากยอดคงคา้งของเงินกูย้มื ณ วนัสินเดือนโดยไม่

รวมดอกเบียคา้งจ่าย 

 

6.2.8  หนสิีนตามสัญญาเช่า 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

บริษทัยอ่ย -  -  54  42 

บริษทัร่วม 578  553  -  - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,747  3,048  200  264 

รวม 3,325  3,601  254  306 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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6.3  ค่าตอบแทนผู้บริหารทสํีาคัญ 

 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารทีสาํคญัประกอบดว้ย 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม        

ผลประโยชน์ระยะสัน 1,868 1,556 249 205 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     

  ภายใตโ้ครงการผลประโยชน์     

  พนกังานทีกาํหนดไว ้ 25 26 5 5 

รวม 1,893 1,582 254 210 

ณ วันที 31 ธันวาคม     

ประมาณการหนีสินสาํหรับ     

ผลประโยชน์พนกังาน 615 627 98 98 

รวม 615 627 98 98 

 

6.4  ภาระผกูพนั 

 

ณ  วนัที 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

 

ภาระผกูพนัตามสัญญาทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

สัญญาทียงัไม่ได้รับรู้      

ส่วนใหญ่เป็นสัญญาก่อสร้างอาคารและ     

     สิงปลูกสร้างและซือเครืองจกัรและอืนๆ 905  318  2  2 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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6.5   สัญญาทีสําคัญ 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสัญญาทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

 

6.5.1 สัญญาบริการด้านเทคนิควิชาการ 

 

บริษทัย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีสัญญาบริการดา้นทางเทคนิควิชาการกบับริษทัทีมีอิทธิพลอย่างมี

นัยสําคญั (CPG) เพือให้ได้มาซึงสิทธิในการรับความช่วยเหลือดา้นเทคนิควิชาการตามทีระบุไวใ้น

สัญญา ในการนี บริษทัยอ่ยในตา่งประเทศดงักล่าวมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าบริการให้กบั CPG ตาม

ระยะเวลา เงือนไข และอตัราทีระบไุวใ้นสัญญา 

 

6.5.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครืองหมายการค้า 

 

บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งมีสัญญาอนุญาตให้ใช้เครืองหมายการคา้กบั CPG เพือให้ไดม้าซึงสิทธิ

ในการใช้เครืองหมายการคา้ตามทีระบุไวใ้นสัญญา ในการนี บริษทัและบริษทัย่อยดังกล่าวมีภาระ

ผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าสิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้ให้กบั CPG ตามระยะเวลา เงือนไขและอตัราที

ระบุไวใ้นสัญญา 

 

6.5.3   สัญญาบริการระบบงานคอมพวิเตอร์ 

 

บริษทัย่อยแห่งหนึงมีสัญญาบริการระบบงานคอมพิวเตอร์กบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง (บริษทั 

ฟรีวิลล์ โซลูชนัส์ จาํกัด (“Freewill”)) ภายใต้เงือนไขของสัญญา Freewill ตกลงทีจะให้บริการด้าน

ระบบงานคอมพิวเตอร์กบับริษทัยอ่ย ในการนี บริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าบริการ

ดา้นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กบั Freewill ตามระยะเวลา เงือนไขและอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา  

 

6.5.4 สัญญาบริการทีเกยีวกับธุรกรรมการนาํเข้าและส่งออก 

 

บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีสัญญาจ้างบริการกับบริษัททีเกียวข้องกันแห่งหนึง (บริษัท ซี.พี. 

อินเตอร์เทรด จาํกดั (“CPI”)) ภายใตเ้งือนไขของสัญญา CPI ตกลงทีจะให้บริการดา้นการจดัทาํเอกสาร

การคา้และบริการอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกรรมการนาํเขา้และส่งออกของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในการนี 

บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าบริการให้กบั CPI ตามระยะเวลา เงือนไข

และอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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6.5.5 สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมระบบงานคอมพวิเตอร์ 

 

บริษทัย่อยแห่งหนึง (บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั) มีสัญญาให้บริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์กับคู่สัญญา ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกัน  

หลายแห่งทังในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกําหนดระยะเวลาและค่าตอบแทนการใช้บริการ     

ตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดังกล่าวจะสินสุดลงหากคู่สัญญาทงัสองฝ่ายตกลงร่วมกันทีจะเลิก

สัญญา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึงผิดสัญญา 

 

6.5.6  สัญญาว่าจ้างบริการ 

 

บริษทัมีสัญญาให้บริการ Share Service กบับริษทัยอ่ยบางแห่ง เพอืใหบ้ริการดา้นต่างๆ ทีระบุไวใ้นแต่

ละสัญญา เช่น งานบริการดา้นนโยบายและระเบียบปฏิบติัทางบญัชี ดา้นกาํกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 

ดา้นกฎหมาย และดา้นการบริหารการเงินและจดัหาเงินทุน ในการนี บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผูกพนัที

จะตอ้งจ่ายค่าบริการใหก้บับริษทั ตามระยะเวลา เงือนไข และอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา 

 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

        
เงินฝากสถาบนัการเงินและเงินสดในมือ 30,040  46,116  2,679  2,812 

เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง 6,646  10,919  -  - 

รวม 36,686  57,035  2,679  2,812 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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8 สินค้าคงเหลือ 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
        

วตัถุดิบ 40,765  25,419  1,525  1,286 

เคมีภณัฑแ์ละวสัดุสินเปลือง 3,662  2,840  186  161 

สินคา้ระหวา่งผลิต 2,841  1,950  289  243 

สินคา้สาํเร็จรูป 18,841  16,220  759  1,123 

สินคา้ระหวา่งทาง 8,438  6,441  42  8 

รวม 74,547  52,870  2,801  2,821 

หัก ค่าเผอืการปรับลดมูลค่าสินคา้ลดลง (1,116)  (734)  (17)  (45) 

สุทธ ิ 73,431  52,136  2,784  2,776 

 

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือทีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายและไดแ้สดงรวมไวใ้นต้นทุนขายสินคา้สําหรับปีสินสุดวันที  

31 ธันวาคม 2564 ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ มีจาํนวนเงินรวม 330,559 ลา้นบาท 

และ 17,104  ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 386,670 ล้านบาท และ 14,641 ล้านบาท ตามลาํดับ)  

 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 382 ลา้นบาท 

(2563: 181 ล้านบาท) และรับรู้การกลบัรายการค่าเผือมลูค่าสินคา้ลดลงเป็นจาํนวนเงิน 28 ลา้นบาท (2563: 61 ล้าน

บาท) ตามลาํดบั 
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9 สินทรัพย์ชีวภาพ 

 

รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  มีดงันี 

 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

      ณ วนัที 1 มกราคม  47,456 45,161 985 1,059 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 5 1,801 383 - - 

เพิมขึนจากการซือ/การเลียง  168,429 146,122 7,514 7,736 

ลดลงจากการขาย/เก็บเกียว      (153,997) (137,665) (7,435) (7,588) 

ค่าเสือมราคา  (6,492) (6,016) (106) (133) 

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า       

   ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  (2,381) (270) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  3,413 (178) - - 

อืนๆ  (316) (81) (169) (89) 

ณ วันที 31 ธันวาคม  57,913 47,456 789 985 

      

ส่วนทีหมุนเวียน      

สัตวบ์ก  46,059 37,004 - - 

สัตวน์าํ  1,896 1,921 789 985 

รวมส่วนทีหมุนเวียน  47,955 38,925 789 985 

      

ส่วนทีไม่หมุนเวียน      

สัตวบ์ก  9,958 8,531 - - 

รวมส่วนทีไม่หมุนเวียน  9,958 8,531 - - 

      

รวม  57,913 47,456 789 985 
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สินทรัพยชี์วภาพประกอบดว้ยสินทรัพยชี์วภาพประเภทสัตวบ์ก ไดแ้ก่ สุกร ไก่ เป็ด เป็นตน้ และสินทรัพยชี์วภาพ

ประเภทสัตวน์าํ ไดแ้ก่ กุง้และปลา สินทรัพยชี์วภาพดงักล่าวแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ซึงมูลค่า

ยติุธรรมกาํหนดโดยใชร้าคาทีอา้งอิงราคาตลาด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ยกเวน้สินทรัพยชี์วภาพบางประเภท

ทีมีวงจรการเลียงสัน หรือไม่สามารถหาราคาตลาดเพือกาํหนดมูลค่ายุติธรรมในสภาพปัจจุบนัสําหรับสินทรัพย์

ชีวภาพดงักล่าวไดแ้ละไม่สามารถกาํหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที

คาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยน์ันไดอ้ย่างน่าเชือถือเนืองจากมีความไม่แน่นอนอนัเกิดจากปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น 

สภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ โรคภยั เป็นตน้ สินทรัพยชี์วภาพดงักล่าวแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่า

เผือการดอ้ยค่าสะสม 

 

ตน้ทุนของสินทรัพยชี์วภาพประกอบดว้ยต้นทุนทงัหมดทีเกิดขึนตงัแต่ได้มาซึงสินทรัพยชี์วภาพและในช่วงการ

เจริญเติบโต เช่น ตน้ทุนลูกสตัว ์ค่าอาหารสัตว ์และตน้ทุนการเลียงอืน เป็นตน้  

 

การคิดค่าเสือมราคาของสินทรัพยชี์วภาพทีให้ผลิตผล เช่น พ่อแม่พนัธุ์คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้ผล

ผลิตหรือตามจาํนวนหน่วยทีผลิตไดข้องสินทรัพยชี์วภาพแต่ละประเภทซึงเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือนถึง 36 เดือน  

 

ประมาณการปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชี์วภาพแต่ละกลุ่ม ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

   (หน่วย: ตัน) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

     
สัตวบ์ก 987,624 938,389 - - 

สัตวน์าํ 25,291 24,385 3,945 4,325 

 

ปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชี์วภาพประมาณโดยอาศยัประสบการณ์และขอ้มูลในอดีต กรณีปริมาณสินทรัพย์

ชีวภาพประเภทสัตวน์าํ กลุ่มบริษทัใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งเพอืคาดการณ์นาํหนกัทงัหมด 
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การวัดมูลค่ายุติธรรม  

 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม มีดงันี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุติธรรม  
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

31 ธันวาคม 2564          

สินทรัพยชี์วภาพทแีสดงดว้ยมูลค่า          

   ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 13,130  -  6,802  6,328  13,130 
          

31 ธันวาคม 2563          

สินทรัพยชี์วภาพทแีสดงดว้ยมูลค่า          

   ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 19,452  -  3,132  16,320  19,452 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลทีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพทีถูกจดัอยู่ในระดบั 2 คือวิธี

เปรียบเทียบขอ้มูลตลาด โดยใชร้าคาทีอา้งอิงราคาตลาด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดท้ีมีนัยสําคญัทีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ชีวภาพทีถูกจดัอยูใ่นระดบั 3 แสดงในตารางดงัต่อไปนี 

 

เทคนิคการ

ประเมินมูลค่า 

 ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้         

ทีมีนัยสําคัญ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ 

ทีมีนัยสําคญัและการวัดมูลค่ายุติธรรม 

วธีิเปรียบเทียบ

ขอ้มูลตลาด 

 

 ราคาทีอา้งอิงราคาตลาด ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

 ลูกสุกร ราคา 2,909 บาท  

ต่อตวั 

 สุกรหยา่นมราคา 2,356 บาท  

ต่อตวั 

 สุกรขนุราคา 76 บาท ต่อ

กิโลกรัม 

 สุกรแมพ่นัธุ์ราคา 11,840 บาท 

ถึง 16,704 บาท ต่อตวั 

 หากราคาตลาด ณ วนัทีในรายงานสูงขึน/ลดลง

ไปจากเดิมในอตัราร้อยละ 10 มูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ชีวภาพทีประมาณการไวจ้ะเพิมขึน/

ลดลงเป็นจาํนวนเงิน 1,915 ลา้นบาท 
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มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพจดัทาํโดยฝ่ายการเงินและฝ่ายการจดัการของกลุ่มบริษทัอยา่งเป็นระบบ ทงันีการ

วดัมูลค่ายุติธรรมแต่ละระดบัอา้งอิงขอ้มูลจากตลาดซือขายสุกรในแต่ละประเทศ โดยมูลค่ายุติธรรมของสุกรถูก

กาํหนดจากราคาตลาดต่อตวัหรือต่อนาํหนกัของสุกร  

 

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

        

ณ วนัที 1 มกราคม -  -  227,368  191,466 

ซือ/ลงทุนเพมิ -  -  1,645  40,145 

ขาย -  -  (34)  (4,187) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  (56) 

ณ วันที 31 ธันวาคม -  -  228,979  227,368 

 

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ขายเงินลงทุนทังหมดในบริษัท CP Food Singapore Pte Ltd. ซึงเป็นบริษัทถือหุ้น 

ในสัดส่วนร้อยละ 99.99  มีมูลค่าตามบญัชี 34 ลา้นบาท ทงันี บริษทัมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 266 

ลา้นบาท  
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัเดียวกนั มีดงันี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สัดส่วน      

 ความเป็นเจา้ของ       

 (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

   
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด           

C.P. Pokphand Co., Ltd.  4.98 4.98 4,691 4,691 - - 4,691  4,691 

Chia Tai Enterprises International Limited 4.98 4.98 500 500 - - 500  500 

รวม    5,191 5,191 - - 5,191  5,191 

          
หลักทรัพย์ทไีม่ใช่หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด          

บริษทั กรุงเทพโปรดิวส จาํกดั (มหาชน)  99.44 99.44 1,230 1,230 - - 1,230 1,230 

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 99.99 99.99 48,510  48,510 -  -  48,510  48,510 

บริษทั ซีพีเอฟ เทรนนิงเซ็นเตอร์ จาํกดั 99.99 99.99 20 20 - - 20 20 

บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั 99.99 99.99 250 250 - - 250  250 

บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิง จาํกดั 87.54 87.54 38,999 38,999 - - 38,999  38,999 

บริษทั ศูนยวิ์จยัและพฒันาอาหาร ซีพีเอฟ จาํกดั 99.99 99.99 500 500 - - 500  500 

Bellisio Investment, LLC 100.00 100.00 37,072 37,072 - - 37,072  37,072 

C.P. Aquaculture (India) Private Limited 62.50 - 1,217 - - - 1,217  - 

C.P. Aquaculture (Hainan) Co. Ltd. 100.00 100.00 126 126 - - 126  126 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วน      

 ความเป็นเจา้ของ       

 (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

   
C.P. Foods Holdings Limited   100.00 100.00 1 1 - - 1 1 

C.P. Foods International Limited 100.00 100.00 1 1 - - 1 1 

CP Foods Capital Limited  100.00 100.00 1 1 - - 1 1 

CP Foods Singapore Pte Ltd. - 100.00 - 34 - - - 34 

Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. 99.99 99.99 8 8 (8) (8) - - 

Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC 8.15 8.15 1,394 1,394 (1,141) (1,141) 253 253 

Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation 23.81 23.81  1,055 1,055 - - 1,055 1,055 

CPF Investment Limited  100.00 100.00  55,644 55,644 - - 55,644 55,644 

CPF Tanzania Limited  58.26 58.26 129 129 (129) (129) - - 

CPF Netherlands B.V. 99.99 99.99 38,148 38,148 - - 38,148 38,148 

CPF Poland S.A.  66.67 66.67 245 124 - -  245 124 

Homegrown Shrimp (USA) LLC  100.00 100.00 516 209 - -  516 209 

รวม   225,066 223,455 (1,278) (1,278)  223,788 222,177 

รวมทังสิน   230,257 228,646 (1,278) (1,278)  228,979 227,368 
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11 ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม 

 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป ณ วนัที 31 ธันวาคม ของบริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัทมีีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสาํคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนัมีดงันี 

 

*     อตัราร้อยละของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของกลุ่มย่อยแสดงสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเท่านนั  โดยบริษทัยอ่ยทางออ้มหลายแห่งไม่ไดเ้ป็นบริษทัย่อย

โดยการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 และมีสัดส่วนการถือหุ้นทแีตกต่างกนั 
**  มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของกลุ่มยอ่ยคาํนวณจากอตัราร้อยละของส่วนไดเ้สียทแีตกต่างกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้มหลายแห่งขา้งตน้

    (หน่วย: ล้านบาท) 

   

C.P. Pokphand  

Co., Ltd. and its subsidiaries  

 

Chia Tai Enterprises International 

Limited and its subsidiaries  

Charoen Pokphand Enterprise 

(Taiwan) Co., Ltd. and its 

subsidiaries 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563 

              
ร้อยละของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม *   47.75 47.76 49.57 49.57 61.00 61.00 

สินทรัพยห์มุนเวียน   64,617 73,065 4,138 2,847 8,356 6,086 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   158,336 142,935 9,262 8,227 22,891 17,900 

หนีสินหมุนเวียน   (52,270) (42,277) (1,957) (1,253) (8,404) (6,248) 

หนีสินไม่หมุนเวียน   (45,152) (40,946) (1,058) (1,419) (9,051) (5,299) 

สินทรัพยสุ์ทธิ   125,531 132,777 10,385 8,402 13,792 12,439 

         
ค่าความนิยมของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม   5,085 4,597 - - - - 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียทไีม่มีอํานาจควบคุม **   57,403 58,609 3,742 2,820 7,842 6,868 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป ณ วนัที 31 ธันวาคม ของบริษทัย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัทมีีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสาํคญั ก่อนการตดัรายการระหว่างกนัมีดงันี 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

   

C.P. Pokphand  

Co., Ltd. and its subsidiaries  

Chia Tai Enterprises International 

Limited and its subsidiaries  

Charoen Pokphand Enterprise 

(Taiwan) Co., Ltd. and its 

subsidiaries 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563 

              
รายได ้   143,524  313,944  5,267  3,046  28,645  23,906 

              กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี   (1,347)  74,808  851  535  1,510  1,688 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน   16,085  (3,315)  1,021  461  734  434 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม   14,738  71,493  1,872  996  2,244  2,122 

              กําไร (ขาดทุน) ทีแบ่งให้กับส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม  (546)  17,031  444  (213)  903  1,137 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนืทีแบ่งให้กับ              

   ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม   6,529  (755)  401  172  439  292 

              กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   1,249  29,368  (350)  121  845  2,807 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   (3,942)  (24,594)  (340)  (326)  (3,877)  (3,350) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    (10,520)  (2,324)  644  7  2,961  (434) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศ              

คงเหลือสินปี   99  961  7  32  (2)  (13) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ   (13,114)  3,411  (39)  (166)  (73)  (990) 

เงนิปันผลทจ่ีายให้กับส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม   4,973  3,772  -  119  849  1,054 
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12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ  2564  2563  2564  2563 

      
ณ วนัที 1 มกราคม  217,839 105,893 5,534 335 

ซือ/ลงทุนเพิม  55,130 46,716 - 5,378 

ขาย  (54,875) (1,572) (3,712) (179) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน  3,576 7,133 - - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน      

จากเงินลงทุน  5,921 937 - - 

เงินปันผลรับ  (4,789) (6,568) - - 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยทีมีอยู่ก่อน      

เปลียนสภาพเป็นบริษทัร่วม  - 71,045 - - 

ตดัส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมจาก      

การสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย  - (3,489) - - 

โอนส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมทีมีอยูก่่อน      

การเปลียนสภาพเป็นบริษทัย่อย 5 (1,076) (1,269) (176) - 

การเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ      

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมทีมีอยู่ก่อน      

การเปลียนสภาพเป็นบริษทัย่อย 5 487 (53) - - 

กาํไรจากการแลกเปลียนเงินลงทุนดว้ยหุ้น  7,849 - - - 

อืนๆ  366 (934) - - 

ณ วันที 31 ธันวาคม  230,428 217,839 1,646 5,534 

 

กลุ่มบริษทัได้แสดงเงินลงทุนในบริษทั ซีพี ออลล์ จาํกัด (มหาชน) (“CPALL”) และบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั 

(มหาชน) (“Makro”) ซึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย ตามวิธีส่วนได้เสียใน 

งบการเงินรวม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 มีจาํนวนเงิน 180,181 ลา้นบาท และ 

39,315 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนใน CPALL มีจาํนวนเงิน 178,476 ล้านบาท) 
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ในระหว่างไตรมาสที 4 ของปี 2564 บริษทั ซี.พี. รีเทล โฮลดิง จาํกดั (“CPRH”) ซึงเป็นบริษทัร่วมทีบริษทัถือหุ้น

ทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ผ่านบริษทัย่อยแห่งหนึง (บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิง จาํกดั (“CPM”)) ไดเ้ขา้ทาํ

การโอนกิจการทังหมด (“EBT”) ให้แก่  Makro โดย  Makro ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 

5,010,323,500 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทงัสิน 

217,949 ลา้นบาท ให้แก่ CPRH เพือชาํระเป็นค่าตอบแทนสําหรับการทาํ EBT ดงักล่าว แทนการชาํระดว้ยเงินสด 

(Payment in Kind) 

 

เมือวนัที 25 ตุลาคม 2564 รายการ EBT ของ CPRH เสร็จสมบูรณ์และ CPRH ได้จดทะเบียนเลิกบริษทัและเริม

ดาํเนินการชาํระบญัชีในวนัเดียวกนั โดย CPRH ไดโ้อนทรัพยสิ์นทงัหมด รวมถึงหุน้สามญัใน Makro ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

ของ CPRH ตามสัดส่วนการถือหุน้ ซึง CPM ไดรั้บหุน้ Makro จาํนวน 1,002,064,700 หุน้ ทาํให้กลุ่มบริษทัมีสัดส่วน

การถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 10.21 ใน Makro การปันส่วนราคาซือตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยที์ไดม้าทีระบุไดก้ารประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ไดม้าทีระบุไดแ้ละหนีสินทีรับมาจากการซือ

ธุรกิจในครังนี โดยผลแตกต่างถูกบนัทึกเป็นค่าความนิยมจากการซือจาํนวน 22,755 ลา้นบาท เป็นส่วนหนึงของ

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 การ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมยงัไม่แล้วเสร็จ การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวจึงเป็นการประมาณการเพือใช้ในการ

บนัทึกบญัชี 

 

ณ วนัทีซือ เงินลงทุนใน CPRH ในงบการเงินรวม มีมูลค่าตามบญัชี 40,751 ลา้นบาท โดยมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนใน Makro คาํนวณจากราคาปิด ณ วนัเดียวกัน มีมูลค่า 48,600 ล้านบาท ทงันี กลุ่มบริษัทมีกําไรจากการ

แลกเปลียนเงินลงทุนดว้ยหุ้นในงบกาํไรขาดทุนรวมเป็นจาํนวนเงิน 7,849 ลา้นบาท 

 

จากการได้มาซึงหุ้น Makro ตามทีกล่าวมาขา้งต้นเป็นผลให้ CPM มีหน้าทีตอ้งทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมด 

(Mandatory Tender Offer) ผลการรับซือหุ้น Makro ในราคาหุ้นละ 43.50 บาท ในช่วงระหว่างวนัที 27 ตุลาคม - 30 

พฤศจิกายน 2564 CPM รับซือหุน้สามญัใน Makro จาํนวน 1,372 หุน้ คิดเป็นมูลค่า 0.06 ลา้นบาท 

 

ช่วงระหว่างวนัที 4 - 9 ธันวาคม 2564 Makro ได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ประชาชน

ทวัไป (“PO”) ซึง CPM ไดน้าํหุ้น Makro จาํนวน 66,000,000 หุ้น ร่วมเสนอขายให้แก่ประชาชนทวัไปดว้ย ภายหลงั

การ PO เสร็จสิน CPM มีหุ้นสามัญใน Makro คงเหลือ 936,066,072 หุ้น ทําให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น

ทางออ้มร้อยละ 8.85 ใน Makro 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัเดียวกนั มีดงันี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

   สัดส่วน         

   ความเป็นเจา้ของ         

   (ทงัทางตรง         

 ประเทศที  และทางออ้ม)      การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - 

 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

      หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด               

บริษทั ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไทย  33.99  34.10  87,929  85,163  108,271  103,208  -  -  108,271  103,208 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) * ไทย  8.85  -  45,451  -  45,591  -  -  -  45,591 - 

รวม       133,380  85,163  153,862  103,208  -  -  153,862 103,208 

                      

หลักทรัพย์ทีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                      

บริษทั ซี.พี. รีเทล โฮลดิง จาํกดั ไทย - 20.00  -  40,973  -  40,931  -  -  -  40,931 

บริษทั นว 84 จาํกดั ไทย  25.00  25.00  160  160  172  163  -  -  172  163 

บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั ไทย  49.99  49.99  35  35  153  151  -  - 153  151 

บริษทั สยาม ริเวีย จาํกดั ไทย  29.99  29.99  30  23  10  15  -  - 10  15 

บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั ไทย  49.98  49.98  2  2  240  206  -  - 240  206 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

   สัดส่วน         

   ความเป็นเจา้ของ         

   (ทงัทางตรง         

 ประเทศที  และทางออ้ม)      การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - 

 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

      A.P.P Enterprise INC. ฟิลิปปินส์ 39.60 39.60 -  -  8  117  -  -  8  117

BHJ Kalino Food AB ** สวีเดน 15.08 15.08 24  24  29  26  -  -  29  26

C.P. Aquaculture (India) Private Limited อินเดีย - 31.70 -  176  -  595  -  -  -  595

Chia Tai Conti (Cixi) Investment Management Co., Ltd. จีน 26.12 26.12 8  8  4  4  -  -  4  4

Chia Tai Investment Co., Ltd. *** จีน 18.29 18.28 71,045  71,045  73,250  70,484  -  - 73,250  70,484

Cixi Zhuda Investment Centre Limited Partnership จีน 23.77 0.52 4  -  4  -  -  -  4  -

Conti Chia Tai International Limited   จีน 26.12 26.12 1,052  1,052  916  1,409  -  -  916  1,409

Rosleko Sp. z o.o. โปแลนด ์ 26.67 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Sao Ta Foods Joint Stock Company **** เวียดนาม 16.48 - 1,193  -  1,190  -  -  -  1,190  -

Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd. ***** จีน 14.12 14.12 424  424  590  530  -  -  590  530

รวม    73,977  113,922  76,566  114,631  -  -  76,566  114,631

รวมทังสิน    207,357  199,085  230,428  217,839  -  -  230,428  217,839
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* Makro เป็นบริษทัร่วมทีถือหุน้โดย CPM ในอตัราร้อยละ 8.85 ของหุน้ทีออกและจาํหน่ายแลว้ โดย CPM เป็นบริษทัยอ่ยทีบริษทัถือหุน้ทางตรงในอตัราร้อยละ 99.99 ของหุ้นทงัหมดทีออกจาํหน่าย

แลว้ของ CPM และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เนืองจากมีตวัแทนอยู่ในคณะกรรมการ รวมทงัมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรืองทีสาํคญัของ Makro กลุ่ม

บริษทับนัทึกเงินลงทุนใน Makro ในงบการเงินรวมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

** BHJ Kalino Food AB (“BHJ”) เป็นบริษทัร่วมทีถือหุ้นโดย CPF Denmark A/S (“CPF DM”) ในอตัราร้อยละ 29.00 ของหุ้นทีออกและจาํหน่ายแลว้ โดย CPF DM เป็นบริษทัย่อยทีบริษทัถือหุ้น

ทางออ้มในอตัราร้อยละ 51.99 ของหุน้ทงัหมดทีออกจาํหน่ายแลว้ของ CPF DM ดงันนักลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนใน BHJ ในอตัราร้อยละ 15.08 ในงบการเงนิรวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

*** Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”) เป็นบริษทัร่วมทีถือหุ้นโดย C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ในอตัราร้อยละ 35.00 ของหุ้นทีออกและจาํหน่ายแลว้ โดย CPP เป็นบริษทัย่อยทีบริษทั

ถือหุ้นทางตรงและทางออ้มในอตัราร้อยละ 52.25 ของหุ้นทงัหมดทีออกจาํหน่ายแลว้ของ CPP ดงันันกลุ่มบริษทัจึงบนัทึกเงินลงทุนใน CTI ในอตัราร้อยละ 18.29 ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วน

ไดเ้สีย เนืองจาก CPP เป็นผูม้ีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัในบริษทัดงักล่าวโดยมีตวัแทนอยู่ในคณะกรรมการ รวมทงัมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรืองทีสําคญั

ของบริษทัดงักล่าว  

 
**** Sao Ta Foods Joint Stock Company (“Sao Ta”) เป็นบริษทัร่วมทีถือหุ้นโดย C.P. Vietnam Corporation (“CPV”) ในอตัราร้อยละ 24.90 ของหุ้นทีออกและจาํหน่ายแล้ว โดย CPV เป็นบริษทัย่อยที

บริษทัถือหุน้ทางออ้มในอตัราร้อยละ 66.18 ของหุ้นทงัหมดทีออกจาํหน่ายแลว้ของ CPV ดงันนักลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนใน Sao Ta ในอตัราร้อยละ 16.48 ในงบการเงินรวมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 
***** Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd. (“Zhanjiang Deni”) เป็นบริษทัร่วมทีถือหุ้นโดย Chia Tai Enterprises International Limited (“CTEI”) ในอตัราร้อยละ 28.00 ของหุ้นทีออกและจาํหน่ายแล้ว 

โดย CTEI เป็นบริษทัย่อยทีบริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้มในอตัราร้อยละ 50.43 ของหุ้นทงัหมดทีออกจาํหน่ายแลว้ของ CTEI ดงันนักลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนใน Zhanjiang Deni ในอตัรา

ร้อยละ 14.12 ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วน       

 ประเทศที  ความเป็นเจา้ของ    การดอ้ยค่า   

 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  สะสม  ราคาทุน - สุทธิ 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไทย 0.28  0.97  1,486 5,198 - - 1,486 5,198 

รวม     1,486 5,198 - - 1,486 5,198 

          
หลักทรัพย์ทไีม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด         

บริษทั นว 84 จาํกดั ไทย 25.00 25.00  160 160 - - 160 160 

C.P. Aquaculture (India) Private Limited อินเดีย -  31.70  - 176 - - - 176 

Lotus Distribution International Company Limited บริติช เวอร์จิน           

 ไอซ์แลนด ์ 20.50  20.50  1 1 (1) (1) - - 

รวม     161 337 (1) (1) 160 336 

รวมทังสิน     1,647 5,535 (1) (1) 1,646 5,534 

 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  (“CP ALL”) เป็นบริษทัร่วมทีบริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 0.28 ของหุน้ทีออกและจาํหน่ายแลว้ และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เนืองจากมีตวัแทนอยู่

ในคณะกรรมการ รวมทงัมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรืองทีสาํคญัของบริษทัดงักล่าว  บริษทับนัทึกเงินลงทนุใน CP ALL ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีราคาทุน
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บริษัทร่วมทีมีสาระสาํคัญ 
 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมทีกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามีสาระสําคญัปรับปรุงดว้ยรายการปรับปรุง ณ วนัทีซือ โดยแสดงการกระทบยอดระหว่างขอ้มูลทางการเงินกบัมูลค่าตาม

บญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าวโดยสรุปดงันี 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

  บริษทั ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน)   

และบริษทัยอ่ย 

 Chia Tai Investment 

Co., Ltd. 

 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

 บริษทั ซี.พี. รีเทล  

โฮลดิง จาํกดั* 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ข้อมูลทางการเงินของบริษทัร่วม             

รายได ้  594,085  546,527  224,058  32,455  74,049  9,716 

             กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง  11,987  16,503  (4,669)  6,167  1,488  (158) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื  1,834  598  26,924  (520)  (140)  (48) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม  13,821  17,101  22,255  5,647  1,348  (206) 

  933           ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  (933)  400  700  -  1  - 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม  14,754  16,701  21,555  5,647  1,347  (206) 

             
สินทรัพยห์มุนเวียน  165,773  81,404  88,111  79,895  110,000  44,786 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  766,680  441,950  279,904  220,385  459,549  131,242 

หนีสินหมุนเวียน  (214,888)  (203,003)  (103,733)  (71,153)  (118,211)  (165,407) 

หนีสินไม่หมนุเวยีน  (424,758)  (208,756)  (46,776)  (26,187)  (162,781)  (37,289) 

สินทรัพย์สุทธ ิ  292,807  111,595  217,506  202,940  288,557  (26,668) 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

  บริษทั ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน)   

และบริษทัยอ่ย 

 Chia Tai Investment 

Co., Ltd. 

 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

 บริษทั ซี.พี. รีเทล  

โฮลดิง จาํกดั* 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  204,035  31,243  6,816  6,415  501  7 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม  88,773  80,352  210,690  196,525  288,056  (26,675) 

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม           

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของ             

   บริษทัร่วม ณ วนัที 1 มกราคม / วนัทีซือ  27,400  25,845  35,759  -  25,900  (5,294) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส่วนทีเป็นของกลุ่มบริษทั  5,012  5,678  3,941  1,128  149  (41) 

เงินปันผลรับระหว่างปี  (2,760)  (3,801)  (1,284)  (1,689)  -  - 

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงมาตรฐานบญัชี  -  (479)  -  -  -  - 

ส่วนต่างจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการลงทุน  522  157  108  36,496  (564)  - 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของ             

บริษทัร่วม ณ วนัสินปี  30,174  27,400  38,524  35,935  25,485  (5,335) 

ค่าความนิยม  78,097  75,808  34,725  34,549  20,051  45,304 

ตน้ทุนทีเกียวขอ้ง  -  -  -  -  55  165 

รับโอนจากสาํรองป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด  -  -  -  -  -  797 

มลูค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม ณ วันที 31 ธันวาคม  108,271  103,208  73,249  70,484  45,591  40,931 

             *    เลกิกิจการปี 2564
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บริษัทร่วมทีไม่มีสาระสาํคัญ 
 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมทีไม่มีสาระสาํคญัของกลุ่มบริษทั 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมทีไม่มีสาระสําคัญ 3,317  3,216 

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน    

-    กาํไรจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง 200  560 

-    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 29  326 

-    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 229  886 
 

หนีสินทีอาจเกิดขึนในส่วนทีเกียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในหนีสินทีอาจเกิดขึน -  13 
 

13 เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ณ วนัที 1 มกราคม 21,014 19,434 4,360 4,360 

ซือ/ลงทุนเพิม 798 359 - - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 591 2,121 - - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจากเงินลงทุน 1,142 232 - - 

เงินปันผลรับ (1,133) (525) - - 

โอนส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ทีมีอยู่ก่อนการ     

เปลียนสภาพเป็นบริษทัยอ่ย - (29) - - 

ตดัส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้จากการ     

สูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย - (572) - - 

อืนๆ - (6) - - 

ณ วันที 31 ธันวาคม 22,412  21,014 4,360 4,360 
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รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธันวาคม สาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัเดียวกนัมีดงันี 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

   สัดส่วน         

   ความเป็นเจา้ของ         

   (ทงัทางตรง         

 ประเทศท ี  และทางออ้ม)      การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - 

 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

      
หลักทรัพย์ทีไม่ใช่หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด            

บริษทั ซีพ-ีเมจิ จาํกดั (“CP-Meiji”) * ไทย  59.99  59.99 1,200  1,200  2,859  2,664  -  -  2,859  2,664 

Andhra Pradesh Broodstock Multiplicationcentre                     

Private Limited ** อินเดีย 74.99 74.99  98  98  90  91  -  -  90  91 

Camanor Produtos  Marinhos S.A. บราซิล  40.00  40.00 566  566  373  409  -  -  373  409 

CP-MP Logistics Joint Stock Company เวียดนาม  32.43  32.43 4  4  2  2  -  -  2  2 

ECI Metro Enterprises (Hongkong) Co., Ltd. ฮ่องกง  25.21  25.21 -  -  -  -  -  -  -  - 

ECI Metro Investment  Co., Ltd. จีน  25.21  25.21 1,296  1,296  3,174  2,986  -  -  3,174  2,986 

Feng Sheng Livestock Co., Ltd ไตห้วนั  19.51  19.51 107  107  112  107  -  -  112  107 

HyLife Group Holdings Ltd. ** แคนาดา  50.10  50.10 10,703  9,988  12,344  11,272  -  -  12,344  11,272 

SuperDrob S.A.  โปแลนด ์  49.45  49.45 3,794  3,794  3,366  3,476  -  -  3,366  3,476 
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รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

   สัดส่วน         

   ความเป็นเจา้ของ         

   (ทงัทางตรง         

 ประเทศท ี  และทางออ้ม)      การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - 

 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

      Well Well Invest S.A. โปแลนด ์  33.33  - 83  -  86  -  -  -  86  - 

Westbridge Foods Holding B.V. ** เนเธอร์แลนด ์  49.99  49.99 6  6  6  7  -  -  6  7 

รวม     17,857  17,059  22,412  21,014  -  -  22,412  21,014 

                     
* CP-Meiji  เป็นการร่วมคา้ เนืองจากตามขอ้บงัคบัของ CP-Meiji ไดก้าํหนดใหผู้ล้งทุนมีอาํนาจควบคุมร่วมกนัในการตดัสินใจทีสาํคญัทางการเงินและการดาํเนินงาน และมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ 

CP-Meiji  กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 

 
** Andhra Pradesh Broodstock Multiplicationcentre Private Limited, HyLife Group Holdings Ltd. และ Westbridge Foods Holding B.V. เป็นการร่วมคา้ เนืองจากผูล้งทุนมีอาํนาจควบคุมร่วมกนัในการ

ตดัสินใจทีสาํคญัทางการเงินและการดาํเนินงาน และมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ Andhra Pradesh Broodstock Multiplicationcentre Private Limited, HyLife Group Holdings Ltd. และ Westbridge 

Foods Holding B.V. กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม  
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กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้วา่ไม่มีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้รายใดรายหนึงทีมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั 

 

การร่วมค้าทีไม่มีสาระสาํคัญ  

 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ทีไม่มีสาระสําคญัจากจาํนวนเงิน

ทีรายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในการร่วมค้าทีไม่มีสาระสําคัญ 22,412  21,014 

    ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน    

-    กาํไรจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง 591  2,121 

-    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 1,142  229 

-    กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,733  2,350 

 

หนีสินทีอาจเกิดขนึและภาระผูกพนัในส่วนทีเกียวกบัเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

    

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในภาระผกูพนั 758  627 

 

 

 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม  
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รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

 (หน่วย:ล้านบาท)   

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วน       

 ประเทศที  ความเป็นเจา้ของ    การดอ้ยค่า   

 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  วธีิราคาทุน  สะสม  ราคาทุน - สุทธิ 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

          
หลักทรัพย์ทีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด           

Camanor Produtos Marinhos S.A. บราซิล  40.00 40.00 566 566 - -  566 566 

SuperDrob S.A. โปแลนด ์  49.45  49.45 3,794 3,794 - -  3,794 3,794 

รวม     4,360 4,360 - - 4,360 4,360 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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14 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

   อาคาร      สินทรัพย ์   

   ส่วนปรับปรุง  เครืองจกัร    ระหวา่ง   

   อาคารและระบบ  และ    การก่อสร้าง   

 ทีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อืนๆ  และติดตงั  รวม 

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่            

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 33,489  114,160  112,410  14,137  21,001  295,197 

เพมิขึน 184  430  1,503  1,210  24,381  27,708 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 104  1,445  826  48  41  2,464 

ส่วนเกินทุนจากการตรีาคา 14,866  -  -  -  -  14,866 

โอน  460  9,301  8,464  739  (19,302)  (338) 

โอนจากอสังหาริมทรัพย ์            

   เพอืการลงทุน -  133  -  26  -  159 

โอนไปอสังหาริมทรัพย ์            

 เพอืการลงทุน (82)  (35)  -  -  -  (117) 

จาํหน่ายบริษทัยอ่ยที            

สูญเสียการควบคุม (370)  (17,926)  (17,126)  (3,099)  (4,596)  (43,117) 

จาํหน่าย (29)  (798)  (1,917)  (672)  (4)  (3,420) 

ผลต่างจากการแปลงค่า            

งบการเงิน 480  506  2,282  (65)  (433)  2,770 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

และ 1 มกราคม 2564 49,102  107,216  106,442  12,324  21,088  296,172 
 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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14 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

   อาคาร      สินทรัพย ์   

   ส่วนปรับปรุง  เครืองจกัร    ระหวา่ง   

   อาคารและระบบ  และ    การก่อสร้าง   

 ทีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อืนๆ  และติดตงั  รวม 

เพมิขึน 74  378  1,714           1,283            21,022  24,471 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 2,907  5,756  2,432 366  49  11,510 

ส่วนเกินทุนจากการตรีาคา 222  -  -              -  -  222 

โอน  424  8,802  7,636  1,990  (18,999)  (147) 

โอนจากอสังหาริมทรัพย ์            

   เพอืการลงทุน 273  28  -  -  -  301 

จาํหน่าย (254)  (1,182)  (2,251)  (792)  (33)  (4,512) 

ผลต่างจากการแปลงค่า            

   งบการเงิน 1,072  6,434  6,564  769  2,145  16,984 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 53,820  127,432  122,537  15,940  25,272  345,001 

            

            

            

            

            

 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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14 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

   อาคาร      สินทรัพย ์   

   ส่วนปรับปรุง  เครืองจกัร    ระหว่าง   

   อาคารและระบบ  และ    การก่อสร้าง   

 ทีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อืนๆ  และติดตงั  รวม 

ค่าเสือมราคาสะสมและ            

ผลขาดทุนจากการ            

ด้อยค่าสะสม            

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 -  (40,020)  (51,580) (9,272)  -  (100,872) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  (6,062)  (8,881)  (1,354) -  (16,297) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (158)  (63)  (3) -  (224) 

โอน -  213  (161)  (21) -  31 

จาํหน่ายบริษทัยอ่ยที           

สูญเสียการควบคุม -  7,322  9,835  2,244 -  19,401 

จาํหน่าย -  587  1,533  620 -  2,740 

ผลต่างจากการแปลงค่า           

   งบการเงิน -  83  (968) 72  -  (813) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

และ 1 มกราคม 2564 -  (38,035)  (50,285) (7,714)  -  (96,034) 

 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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14 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

   อาคาร         

   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   

   อาคารและ  เครืองจกัร    ระหวา่ง   

   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   

 ทีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อืนๆ  และติดตงั  รวม 

            
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - (5,911) (9,178) (1,384) - (16,473) 

กลบัรายการขาดทุนจาก       

   การดอ้ยค่า - 227 40 6 - 273 

โอน - 109 13 85 - 207 

จาํหน่าย - 731 1,749 490 - 2,970 

ผลต่างจากการแปลงค่า      

   งบการเงิน - (2,166) (2,863) (408) - (5,437) 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2564 - (45,045) (60,524) (8,925) - (114,494) 

     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี           

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 49,102  69,181  56,157  4,610  21,088  200,138 

            ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 53,820  82,387  62,013  7,015  25,272  230,507 
 
 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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14  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อาคาร         

   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   

   อาคารและ  เครืองจกัร    ระหวา่ง   

   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   

 ทีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อืนๆ  และติดตงั  รวม 

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่            

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 6,383  12,536  11,418  1,044  487  31,868 

เพมิขึน -  -  65  20  251  336 

ส่วนเกินทุนจากการตรีาคา 2,838  -  -  -  -  2,838 

โอน -  151  465  2  (621)  (3) 

จาํหน่าย -  (80)  (272)  (29)  -  (381) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563           

   และ 1 มกราคม 2564 9,221  12,607  11,676  1,037  117  34,658 

เพมิขึน -  -  89  27  174  290 

โอน -  54  132  5  (191)  - 

จาํหน่าย -  (118)  (137)  (15)  -  (270) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 9,221  12,543  11,760  1,054  100  34,678 

            
ค่าเสือมราคาสะสมและ           

   ผลขาดทุนจากการ            

   ด้อยค่าสะสม            

ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 -  (7,857)  (7,966)  (953) -  (16,776) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  (671)  (693)  (41) -  (1,405) 

จาํหน่าย -  68  261  29  -  358 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563            

   และ 1 มกราคม 2564 -  (8,460)  (8,398)  (965) -  (17,823) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  (631)  (637)  (36) -  (1,304) 

จาํหน่าย -  104  118  14  -  236 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 -  (8,987)  (8,917)  (987) -  (18,891) 

           



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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14  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อาคาร         

   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   

   อาคารและ  เครืองจกัร    ระหวา่ง   

   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   

 ทีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อืนๆ  และติดตงั  รวม 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี           

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 9,221  4,147  3,278  72  117  16,835 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 9,221  3,556  2,843  67  100  15,787 

           

ตน้ทุนการกูย้ืมในปี 2564 ของกลุ่มบริษทัและบริษทัทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าซึงทีดิน อาคาร และอุปกรณ์จาํนวน 335 ลา้นบาท 

และ 2 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 434 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามลาํดับ) ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนสินทรัพย ์

 

การวัดมูลค่ายุติธรรม  

 

ราคาประเมินของทีดินของกลุ่มบริษทัและบริษทัซึงประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม

ดว้ยวิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด มีจาํนวนเงินรวม 53,820 ลา้นบาท และ 9,221 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 49,102 ล้านบาท และ 9,221 

ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของทีดินดงักล่าวถูกจดัลาํดับชนัการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที 2 เป็นจาํนวนเงิน 254 ลา้นบาท และ

ระดบั 3 เป็นจาํนวนเงิน 53,566 ลา้นบาท จากเกณฑ์ขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม (2563: ระดับที 2 เป็น

จาํนวน 254 ล้านบาท และระดับที 3 เป็นจาํนวนเงิน 48,848 ล้านบาท) 

 

 

 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนัยสําคญัทีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของทีดินแสดงในตาราง

ดงัต่อไปนี 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 

 

ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้         

 ทีมีนัยสําคัญ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทีไม่

สามารถสังเกตได้ทีมีนยัสําคัญและ 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 
     

วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด   ราคาเสนอขายและราคาซือขายจริง

ของทีดินเปรียบเทียบทีคลา้ยคลึงกนั 

ปรับดว้ยปัจจยัความต่างอืนๆ 

 มูลค่ายุติธรรมทีประมาณการไวจ้ะ

เพิมขึน (ลดลง) หากราคาต่อพืนที

สูงขึน (ลดลง) 
 

 

15 สัญญาเช่า 

 

ในฐานะผู้ เช่า 
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 
 2564  2563  2564  2563 

 
สินทรัพย์สิทธิการใช้         

ทีดินและอาคาร  27,459  25,701  121  173 

อุปกรณ์  2,002  1,987  73  31 

ยานพาหนะ  1,440  1,357  179  219 

สิทธิการเช่า  3,763  3,328  -  - 

รวม  34,664  32,373  373  423 

 

ในปี 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัเพิมขึนเป็นจาํนวน 5,915 ล้านบาท และ 215 ล้านบาท 

ตามลาํดบั (2563: 6,590 ล้านบาทและ 316 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าหลายฉบบักบับริษทัและบุคคลอืนๆ ซึงครอบคลุมการเช่าอาคารสํานกังานพร้อมสิงอาํนวย

ความสะดวกต่างๆ ทีดิน ฟาร์มเลียงสัตว ์ยานพาหนะและอืนๆ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 57 ปี ซึงจะสินสุดในปี 2565 ถึง 

2621 
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   (หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

  
จาํนวนทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน       

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้     

- ทีดินและอาคาร 3,955 3,810 144 133 

- อุปกรณ์ 425 283 12 11 

- ยานพาหนะ 609 559 106 82 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 2,703 2,469 11 12 

     
ค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสัน 1,718 1,633 52 91 

ค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพยที์มี     

มูลค่าตาํ 22 34 1 1 

ค่าเช่าจ่ายทีผนัแปรตามยอดขาย 74 55 3 - 

รวมค่าเช่าจ่าย 1,814 1,722 56 92 

     
ค่าเช่าทีอาจเกิดขึน 656 2,155 3 4 

 

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจาํนวน 6,860 ลา้นบาท และ 316  

ลา้นบาท ตามลาํดบั  (2563: 6,704 ล้านบาทและ 322 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
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16 ค่าความนิยม 
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม 

  2564  2563 

ราคาทุน     

ณ วนัที 1 มกราคม  60,666 89,942 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ  656 38 

ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม  - (1) 

จาํหน่ายบริษทัยอ่ยทีสูญเสียการควบคุม  - (28,547) 

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน  5,596 (766) 

ณ วันที 31 ธันวาคม  66,918 60,666 
    

ขาดทุนจากการด้อยค่า    

ณ วนัที 1 มกราคม  (6,101) (2,180) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  - (3,921) 

ณ วันที 31 ธันวาคม   (6,101) (6,101) 
    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    

ณ วันที 1 มกราคม  54,565 87,762 

ณ วันที 31 ธันวาคม   60,817 54,565 

 

ค่าความนิยมถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดตามส่วนงาน และประเทศทีดําเนินธุรกิจ  

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการทีบริษทัซือหุ้นใน C.P. Pokphand Co., Ltd., JSC Poultry Production Severnaya 

และ Bellisio Investment, LLC 
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การทดสอบการด้อยค่า 

 

ในการประเมินและทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษทักาํหนดมูลค่าทีจะได้รับคืนจากมูลค่าทีสูงกว่า ระหว่างมูลค่า 

จากการใช้ซึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคต และมูลค่ายุติธรรมหักด้วย 

ค่าใชจ้่ายทเีกียวขอ้งหากมีการขายธุรกิจ  

 

ทังนีในการจัดทําประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับนัน มาจากการกําหนด 

ข้อสมมติทางการเงินจากการประเมินในระยะยาวของผู ้บริหารโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง  

แนวโน้มการเติบโตในอนาคตของอุตสาหกรรมทีเกียวข้อง และข้อมูลทางการเงินในอดีตจากแหล่งข้อมูล 

ภายนอกและภายใน  

 

ข้อสมมติหลกัทีใช้ในการประมาณการมูลค่าทีจะได้รับคืนมีดังนี 

 

อัตราคิดลด 

 

อัต รา คิดล ดทีใช้มา จา ก ต้นทุ นถัว เ ฉลี ย ถ่ วง นํา ห นักข อ งเ งิ นทุน  (Weighted Average Cost of Capital) ซึ ง 

ประกอบด้วยข้อสมมติทางการเงินทีสําคัญ ได้แก่ สัดส่วนโครงสร้างทางการเงินเป้าหมาย ต้นทุนของหนีสิน 

และตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

อัตราการเติบโตสุดท้าย 

 

อตัราการเติบโตสุดทา้ยพิจารณาจากค่าเฉลียการเติบโตระยะยาวของดชันีผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ อตัราการเติบโต

ระยะยาวของอุตสาหกรรมที เกียวข้องในประเทศทีดําเนินธุรกิจ และแผนการเติบโตในระยะยาว รวมถึง 

การเปรียบเทียบกบัธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

ประมาณการกระแสเงินสดทีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับในอนาคต 

 

ประมาณการกระแสเงินสดทีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยหลักประกอบด้วยการประมาณการ 

เติบโตของรายได ้รวมทงัตน้ทุนและค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้ง โดยพิจารณาจากอตัราเติบโตถวัเฉลียในอดีตทีผ่านมา  

และประมาณการปริมาณขาย ราคาขาย และค่าใช้จ่าย โดยอ้างอิงถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาด ประกอบ 

กบัแผนกลยทุธ์และการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอนื 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

   ตน้ทุน    เครืองหมาย   

 ค่าพฒันา  การพฒันา  ความสัมพนัธ์  การคา้   

 ระบบงาน  ผลิตภณัฑ ์  กบัลูกคา้  ค่าสิทธิและอืนๆ  รวม 

ราคาทุน          

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 760  1,824  6,721  11,862  21,167 

เพิมขึน 63  88  -  460  611 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ -  -  -  4  4 

โอน 45  1  -  7  53 

จาํหน่ายบริษทัย่อยที          

สูญเสียการควบคุม -  -  (1,516)  (2,696)  (4,212) 

ตดัจาํหน่าย -  -  -  (37)  (37) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1  16  188  325  530 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563          

  และ 1 มกราคม 2564 869  1,929  5,393  9,925  18,116 

เพิมขึน 168  5  -  124  297 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 3  -  -  -  3 

โอน 17  71  -  (5)  83 

ตดัจาํหน่าย (38)  -  -  (17)  (55) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 44  189  560  872  1,665 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 1,063  2,194  5,953  10,899  20,109 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอนื (ต่อ) 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

   ตน้ทุน    เครืองหมาย   

 ค่าพฒันา  การพฒันา  ความสัมพนัธ์  การคา้   

 ระบบงาน  ผลิตภณัฑ ์  กบัลูกคา้  ค่าสิทธิและอืนๆ  รวม 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (493)  (359)  (1,586)  (4,324)  (6,762) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (67)  (121)  (490)  (481)  (1,159) 

โอน -  -  -  1  1 

จาํหน่ายบริษทัยอ่ยที          

สูญเสียการควบคุม -  -  536  2,646  3,182 

ตดัจาํหน่าย -  -  -  11  11 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1)  1  (44)  (202)  (246) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563          

   และ 1 มกราคม 2564 (561)  (479)  (1,584)  (2,349)  (4,973) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (73)  (148)  (420)  (440)  (1,081) 

ตดัจาํหน่าย 5  -  -  13  18 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (34)  (55)  (177)  (158)  (424) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 (663)  (682)  (2,181)  (2,934)  (6,460) 

          

มูลค่าสุทธิทางบญัชี          

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 308  1,450  3,809  7,576  13,143 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 400  1,512  3,772  7,965  13,649 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอนื (ต่อ)   
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ค่าพฒันา     

  ระบบงาน  อืนๆ  รวม 

ราคาทุน       

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 7  106  113 

โอน -  2  2 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 7  108  115 

เพิมขึน -  1  1 

ตดัจาํหน่าย -  (5)  (5) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 7  104  111 

      
ค่าตัดจําหน่ายสะสม      

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (6)  (79)  (85) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี -  (6)  (6) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 (6)  (85)  (91) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี -  (6)  (6) 

ตดัจาํหน่าย -  5  5 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 (6)  (86)  (92) 

      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  1  23  24 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 1  18  19 
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18 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

ส่วนทีหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน      

จากสถาบนัการเงิน  70,992 63,846 - 5,400 

ตวัแลกเงิน  17,964 38,754 8,488 18,158 

เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัยอ่ย 6 - - - 13,251 

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 1,456 423 - - 

รวม  90,412 103,023 8,488 36,809 

      
ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนด      

ชําระภายในหนงึปี      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  27,465 13,692 683 - 

หุน้กู ้  11,600 20,450 11,600 8,500 

หุน้กูอ้นุพนัธ์  - 2,885 - - 

หนีสินตามสัญญาเช่า  4,439 4,173 146 217 

รวม  43,504 41,200 12,429 8,717 

      
รวมส่วนทีหมุนเวียน  133,916 144,223 20,917 45,526 

      
ส่วนทีไม่หมุนเวียน      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  101,733 79,178 2,467 2,858 

หุน้กู ้  190,190 156,790 111,140 92,740 

หุน้กูอ้นุพนัธ์  9,317 8,228 - - 

หนีสินตามสัญญาเช่า  29,461 27,692 225 186 

   271,888  95,784 
รวมส่วนทีไม่หมุนเวียน  330,701 271,888 113,832 95,784 

รวมทังสิน  464,617 416,111 134,749 141,310 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีเงินกูย้ืมระยะยาวส่วนทีมีหลกัประกนัเป็นจาํนวนเงิน

รวม 25,783 ลา้นบาท  ) 2563 :15,857 ล้านบาท( ซึงคาํประกนัโดยสินทรัพยต์่างๆ คือ ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึงมี

มูลค่าสุทธิทางบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 13,731 ลา้นบาท )2563 :11,156 ล้านบาท( สินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียน

ซึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพยสิ์ทธิการเช่า สินคา้คงเหลือ และลูกหนีสุทธิเจา้หนี ซึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 

7,252 ลา้นบาท )2563 :6,339 ล้านบาท( หุน้สามญัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซึงมีมูลค่ารวมประมาณ 1,102 ลา้น

บาท )2563 :4,548 ล้านบาท( 

 

ทงันีกลุ่มบริษทัมีสัญญาเงินกูที้สาํคญักบัสถาบนัการเงินดงันี 

 

CPF Investment Limited (“CPFI”) 

 

CPFI ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทีบริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100.00 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้มีสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว

กับสถาบนัการเงินหลายแห่ง ในวงเงินกู้ตามสัญญารวม 2,468 ล้านเหรียญสหรัฐ ในอตัราดอกเบีย LIBOR บวก

อตัราทีกาํหนด โดยจะครบกาํหนดภายในปี 2570  

 

CPFI ไดใ้ชเ้งินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ในการลงทุนและการดาํเนินงานทวัไป และตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขต่างๆ ที

กาํหนดไวใ้นสัญญา 

 

C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) 
 

CPP ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทีกลุ่มบริษทัถือหุน้ในอตัราร้อยละ 52.25 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้ มีสัญญาเงินกูย้ืมระยะ

ยาวกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง (“สัญญา”) เป็นจาํนวนเงิน 595 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในอตัราดอกเบีย LIBOR บวก

อตัราทีกาํหนด โดยจะครบกาํหนดภายในปี 2568 

 

CPP ไดเ้บิกเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ทงัจาํนวนแลว้ เพือนาํไปชาํระคืนเงินกูแ้ละใชใ้นการลงทุน และ/หรือ

การดาํเนินงานทวัไปของ CPP ทงันี CPP ตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขต่างๆ ทีกาํหนดไวใ้นสัญญา
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หุ้นกู้ 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ดงันี 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

 อตัราดอกเบีย อายหุุน้กู ้ ครบกาํหนด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ (ร้อยละต่อปี) (ปี) ไถถ่อน 2564  2563 2564 2563 

      บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)      

1/2554 (1) 4.87 - 5.42 10 - 30 2564 - 2584 4,000 7,000 4,000 7,000 

2/2554 (1) 5.42 30 2584 6,000 6,000 6,000 6,000 

2/2555  4.40 - 6.00 10 - 20 2565 - 2575 9,000 9,000 9,000 9,000 

2/2556  4.90 8 2564 - 5,500 - 5,500 

1/2558 3.21 - 3.98 5 - 8 2563 - 2566 5,500 5,500 5,500 5,500 

2/2558 3.97 - 4.51 8 - 12 2566 - 2570 6,940 6,940 6,940 6,940 

1/2559 2.28 - 3.73 4 - 15 2563 - 2574 6,000 6,000 6,000 6,000 

1/2561 3.05 - 3.60 7 - 10 2568 - 2571 12,000 12,000 12,000 12,000 

2/2561  2.74 - 4.66 2 - 12 2563 - 2567 18,300 18,300 18,300 18,300 

1/2563 3.00 - 4.00 4 - 15 2567 - 2578 25,000 25,000 25,000 25,000 

1/2564 1.75 - 3.80 2 - 12 2566 - 2576 30,000 - 30,000 - 

รวม    122,740 101,240 122,740 101,240 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หุ้นกู้ (ต่อ)      

      (หน่วย: ล้านบาท) 

 อตัราดอกเบีย อายหุุน้กู ้ ครบกาํหนด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ (ร้อยละต่อปี) (ปี) ไถ่ถอน 2564 2563 2564 2563 

     
บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“CPFTH”)     

1/2559 3.10 - 4.15  5 - 12  2564 - 2571 8,550 16,000 - - 

2/2559  2.51 - 3.95  7 - 15  2563 - 2574 8,000 8,000 - - 

1/2561  2.43 - 4.43  3 - 15  2564 - 2576 10,500 15,000 - - 

1/2562 2.91 - 4.18  4 - 12  2566 - 2574 17,000 17,000 - - 

1/2563 3.15 - 4.11  5 - 15  2568 - 2578 20,000 20,000 - - 

1/2564 2.50 - 3.70  6 - 12  2570 - 2576 15,000 - - - 

รวม    79,050 76,000 - - 

        
รวมทังสิน    201,790 177,240 122,740 101,240 

หัก ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 
สุทธิ 

 (11,600) (20,450) (11,600) (8,500) 

สุทธ ิ    190,190 156,790 111,140 92,740 

 
(1) หุ้นกูข้องบริษทัครังที 1/2554 ชุดที 3 จาํนวน 4,000 ลา้นบาท และหุ้นกูค้รังที 2/2554 จาํนวน 6,000 ลา้นบาท ผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกูไ้ด้ก่อนกาํหนดไถ่

ถอนหุน้ ณ สินปีที 15 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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บริษทัและ CPFTH ไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไทยแลว้ ทงันี หุ้นกูข้องบริษทัและ CPFTH ไดรั้บการทบทวนอนัดับเครดิตไวที้

ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทติง จาํกดั เมือวนัที 7 ธันวาคม 2564 และเมือวนัที 26 เมษายน 2564 ตามลาํดบั 

 

ทงันี หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้ระบุให้บริษทัและ CPFTH จะต้องปฏิบติัตามเงือนไขต่างๆ ทีกาํหนดไว ้เช่น ต้องรักษาอตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตลอด

ระยะเวลาของหุ้นกู ้เป็นตน้ 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หุ้นกู้อนุพนัธ์  

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม บริษทัยอ่ยบางแห่งมีหุน้กูอ้นุพนัธ์ ดงันี 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

  

C.P. Foods Holdings Limited (“CPFH”) - 2,885 - - 

C.P. Foods Capital Limited (“CPFC”) 9,317 8,228 - - 

รวม 9,317 11,113 - - 

     
หัก ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - (2,885) - - 

สุทธ ิ 9,317 8,228 - - 

 

C.P. Foods Capital Limited (“CPFC”) 

 

เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั มีมติอนุมติัให้ CPFC ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทัถือ

หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้ ออกและเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ (Exchangeable Bonds) 

มูลค่ารวม 275 ลา้นเหรียญสหรัฐ ครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2568 โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.5  ต่อปี (“หุ้นกู”้) ซึงผู ้

ถือหุ้นกู้สามารถแลกเปลียนเป็นหลักทรัพย์ทีใช้แลกเปลียนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นกู้ โดยมีบริษัทเป็นผูใ้ห้การ

สนับสนุน (Sponsor Undertaking) โดยหลักทรัพย์ทีใช้แลกเปลียน ณ วันออกหุ้นกู้ เป็นหุ้นของบริษัทจํานวน 

234,000,000 หุ้น ตามขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้ผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิเลือก (1) แปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นบริษทัหรือ (2) ขอ

ไถ่ถอนหุ้นกูจ้าก CPFC เมือครบ 2 ปีนบัแต่วนัทีออกหุ้นกู ้หรือ (3) ถือหุน้กูไ้วจ้นถึงวนัครบกาํหนดไถ่ถอน โดยกรณี 

(2) หรือ (3) ผูถื้อหุ้นกูจ้ะไดรั้บชาํระเป็นเงินสด ทงันีตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้

ในกรณีทีผูถื้อหุ้นกูเ้ลือกทีจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นของบริษทั และจาํนวนหุ้นของบริษทัทังหมดทีจะต้อง

ส่งมอบให้กับผูถื้อหุ้นดังกล่าวเกินกว่าจาํนวนหุ้นสูงสุด (Threshold) ตามทีไดร้ะบุไวใ้นข้อกาํหนดสิทธิของหุ้นกู้ 

CPFC สามารถส่งมอบเงินสดในจาํนวนเทียบเท่ามูลค่าหุ้นบริษทัส่วนเกินจาํนวนหุ้นสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นกูก็้ได ้ตาม

อตัราส่วนการแลกเปลียนทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้นอกจากนี CPFC ในฐานะผูอ้อกหุ้นกู ้มีสิทธิไถ่ถอน

หุน้กูใ้นอตัราร้อยละ 110.58 ของยอดเงินตน้ของหุน้กู ้ณ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 
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ทงันีการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวเสร็จสมบูรณ์และไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์เมือวนัที 18

มิถุนายน 2563  

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่าตามบญัชีของหุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้ มีจาํนวนเงิน 280 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 

9,317 ลา้นบาท หุน้กูด้งักล่างถือเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (Convertible Bonds) ในงบการเงินรวม (2563: 274 ล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือเทียบเท่า 8,228 ล้านบาท) 

 

19 หุ้นทุนซือคืน 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 

หุ้นสามัญของบริษัท        

ณ วนัที 1 มกราคม 6,088  -  6,088  - 

เพมิขึน 157  6,088  157  6,088 

ณ วันที 31 ธันวาคม 6,245  6,088  6,245  6,088 

        
หุ้นสามัญของบริษัททีถือโดยบริษัทย่อย        

ณ วนัที 1 มกราคม 2,909 2,909 - - 

เพมิขึน 1,178 - - - 

ณ วันที 31 ธันวาคม 4,087 2,909 - - 

     
รวมทังสิน 10,332 8,997 6,245 6,088 

 

เมือวนัที 30 กนัยายน 2564 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัโครงการซือหุ้นคืนเพือบริหารทางการเงิน ตาม

มาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดัในวงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท โดยหุน้สามญัทีจะซือคืนมี

จาํนวนไม่เกิน 400 ลา้นหุน้ (มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ซึงคิดเป็นร้อยละ 4.65 ของจาํนวนหุน้สามญัทีจาํหน่ายได้

แลว้ทงัหมดของบริษทั ในการนี บริษทัจะดาํเนินการซือหุ้นคืนโดยวิธีการซือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยมีกาํหนดระยะเวลาซือหุ้นคืนตงัแต่วนัที 15 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที 14 เมษายน 2565 ทงันี บริษทัจะจาํหน่ายหุ้นที

ซือคืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวนัสุดท้ายของการจาํหน่ายหุ้นทีซือคืนจะต้องไม่เกินกว่าวนัที  

14 เมษายน 2568  

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัซือหุน้คืนจาํนวน 7 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 157 ลา้นบาท (2563: 198 ล้านหุ้น 

เป็นจาํนวนเงินรวม 6,088 ล้านบาท) 
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20 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 
    (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

   
กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 14,663  11,886  265  199 

กิจการอืน  29,709  20,426  883  934 

รวม  44,372  32,312  1,148  1,133 

 

21 ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานเมือเกษียณอายตุามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศ 

 

บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึงไดจ้ดัตงักองทุนเพือการเกษียณอายุและนาํฝากไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหนึง

โดยใหส้ถาบนัการเงินดงักล่าวเป็นผูจ้ดัการดูแลกองทุน 

 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

       
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์    

   พนกังานทีจดัให้มีกองทุน 537  549 -  - 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ (347)  (328) -  - 

 190  221 -  - 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์       

   พนกังานทีไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 9,366  10,332 2,704  2,977 

รวม 9,556  10,553 2,704  2,977 
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การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 

        
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน         

   ณ วนัที 1 มกราคม   10,881 9,927  2,977  2,726 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ  (790) (669)  (124) (171) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบีย  904 863  233 226 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั       

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั  (1,166) 752  (382) 196 

อืนๆ  74 8  - - 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน        

   ณ วันที 31 ธันวาคม   9,903 10,881  2,704 2,977 

        

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ        

   ณ วนัที 1 มกราคม  328 331  -  - 

ผลตอบแทนทีคาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ 1 2  - - 

กาํไรจากการประมาณตาม      

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 7 11  - - 

เงินสมทบ 33 24  - - 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (59) (64)  - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 37 24  - - 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ      

   ณ วันที 31 ธันวาคม 347 328  - - 
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ค่าใชจ้่ายหรือรายไดที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี 

 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 591 575 149  149 

ตน้ทุนดอกเบีย 313 288 84  77 

ผลตอบแทนทีคาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ (1) (2) -  - 

รวม 903 861 233  226 

 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับ

ส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

        
รวมในกาํไรสะสม      

ณ วนัที 1 มกราคม (1,402) (832) (260)  (103) 

รับรู้ระหวา่งปี 997 (570) 306  (157) 

ณ วันที 31 ธันวาคม  (405) (1,402) 46  (260) 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที 31 ธนัวาคม  มีดงันี 

 

     (หน่วย: ร้อยละ) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

        อตัราคิดลด 0.65 - 13.00  0.30 - 13.00 1.90  1.28 

การเพมิขึนของเงินเดือนในอนาคต 2.00 - 10.00  2.00 - 8.50 3.00 - 6.00  3.00 - 6.50 
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ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามตารางมรณะของแต่ละประเทศ 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็น 11 ปี (2563: 9 ปี) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 
การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ

ผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพมิขึน  ลดลง  เพมิขึน  ลดลง 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์     

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2564     

     อตัราคิดลด  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) (815) 937 (225) 258 

การเปลียนแปลงของเงินเดือนในอนาคต  

(เปลียนแปลงร้อยละ 1) 895 (796) 245 (219) 

     

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์     

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2563     

     อตัราคิดลด  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) (820) 956 (238) 277 

การเปลียนแปลงของเงินเดือนในอนาคต      

  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) 909 (801) 264 (232) 
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22 ส่วนเกินทุนและทุนสํารองตามกฎหมาย   

 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนําเงินค่าหุ้นส่วนเกินนีตังเป็นทุนสํารองไว้ (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”)  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญันีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด ้

 

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมประกอบดว้ย 

 

(ก) การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อยโดยทีไม่ไดท้าํให้บริษทัใหญ่สูญเสียอาํนาจ

ในการควบคุม 

 

(ข) การเปลียนแปลงในส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม 
 

 

ส่วนเกินทุนจากรายการกับกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

 

ส่วนเกินทุนจากรายการกบักิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัทีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ ผลต่างระหว่างมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิกบัสิงตอบแทนทีไดรั้บจากรายการทีเกิดขึนจากการโอนสินทรัพยแ์ละหนีสินในมูลค่า

ตามบญัชีของกิจการบางส่วนของบริษทัใหแ้ก่บริษทัย่อยแห่งหนึงทงันีรายการส่วนเกินทุนดงักล่าวจะถูกตดัรายการ

ในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

1) ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ 

 

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ทีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ ผลรวมสะสมของส่วนเกินจากการตีราคาทีดิน 

จนกระทงัมีการจาํหน่ายสินทรัพยน์นั 
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2) สํารองการป้องกันความเสียง 

 

สํารองการป้องกันความเสียงประกอบดว้ยผลสะสมของส่วนทีมีประสิทธิผลของการเปลียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเครืองมือทีใชใ้นการป้องกนัความเสียงซึงใชใ้นการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด ซึงรอการ

รับรู้ในภายหลงัในกาํไรหรือขาดทุน หรือรวมเป็นตน้ทุนเมือเริมแรก หรือมูลค่าตามบญัชีอืนของสินทรัพยที์

ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสินทีไม่ใช่หนีสินทางการเงิน 

 

3) การเปลยีนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 

  

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ การเปลียนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินลงทุนในในตราสารทุนทีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน จนกระทงัมีการจาํหน่ายเงินลงทุน

นนั 

 

4) ผลต่างจากอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 

 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นประกอบดว้ย 

 

(ก) ผลต่างจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการใน

ต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาท 

 

(ข)  ผลต่างของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดจากการแปลงค่ารายการทีเป็นตวัเงิน ซึงเป็น 

ส่วนหนึงของการลงทุนสุทธิในหน่วยงานตา่งประเทศของกลุ่มบริษทัเมือเขา้เงือนไขบางประการ  

 

ผลต่างจากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินและการเปลียนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนไดแ้สดงในจาํนวนสุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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การจัดสรรกําไรและ/หรือกําไรสะสม 

 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรกาํไรไวเ้ป็น 

ทุนสํารอง (“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจาํปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา  

(ถา้มี) จนกว่าสํารองตามกฎหมายนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี 

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 929 ลา้นบาท (2563: 929 ล้านบาท) 

 

23 หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลักษณะคล้ายทุน 

 

เมือวนัที 2 มีนาคม 2560 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูด้ ้อยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยหุ้นทุน ชาํระคืนเงินตน้เพียงครังเดียวเมือ 

เลิกกิจการ หรือเมือผูอ้อกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ (“หุ้นกู”้) เป็นจาํนวนเงิน 15,000 ลา้นบาท  หุ้นกู้ดงักล่าวเป็น 

ชนิดระบุชือผูถื้อ ไม่มีประกนั ไม่แปลงสภาพ มีตวัแทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด

ตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ  อตัราดอกเบียของหุ้นกู้ในปีที 1 ถึงปีที 5 เท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี และ

ภายหลงัจากปีที 5 จะมีการปรับอตัราดอกเบียทุกๆ 5 ปี โดยอา้งอิงจาก (1) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 5 

ปี  (2) Initial Credit Spread และ (3) อตัราร้อยละตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นหนังสือชีชวน และจะชาํระดอกเบีย

ทุกๆ 6 เดือน ทงันี บริษทัมีสิทธิเลือนการชาํระดอกเบียและดอกเบียคา้งชาํระโดยไม่จาํกดัระยะเวลาและจาํนวนครัง

ตามดุลยพนิิจของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว หากบริษทัเลือนการชาํระดอกเบีย บริษทัจะไม่สามารถกระทาํการดงัต่อไปนี 

 

(ก) ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล  

(ข) ชาํระดอกเบียหรือแจกจ่ายทรัพยสิ์นใดๆ แก่ผูถื้อหลกัทรพัยข์องบริษทัทีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุ้น

กูห้รือดอ้ยกวา่หุ้นกู ้และ  

(ค) ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซือ หรือซือคืนซึงหลกัทรัพยที์ออกโดยบริษทัทีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุ้นกู้

หรือดอ้ยกวา่หุน้กูโ้ดยมีค่าตอบแทน  

 

ในระหวา่งปี 2564 บริษทัไดจ่้ายดอกเบียให้กบัผูถื้อหุ้นกูไ้ปแลว้เป็นจาํนวนเงิน 750 ลา้นบาท (2563: 752 ล้านบาท) 

โดยดอกเบียจ่ายและค่าใชจ่้ายอืน รวมเป็นจาํนวนเงิน 751 ลา้นบาท (2563: 752 ล้านบาท) ไดน้าํไปปรับกาํไรสะสม

ยงัไม่ไดจ้ดัสรรในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 มีดอกเบียคา้งจ่ายสะสมนบัจากวนัทีจ่ายดอกเบียครังล่าสุดเป็นจาํนวนเงิน 249 ลา้นบาท 

(2563: 249 ล้านบาท) 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัแสดงรายการหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นส่วนหนึงของส่วนของผูถื้อ

หุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทงันี มาตรฐานการบญัชีฉบับที 32 เรือง การแสดงรายการ

เครืองมือทางการเงิน ไดอ้ธิบายเกียวกบัการจดัประเภทรายการของหุ้นกูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นหนีสินทางการเงิน 

อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี เรือง การปฏิบัติในช่วงการเปลียนแปลงเพิมเติม

สําหรับการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้ทีมีลักษณะคล้ายทุน ลงวนัที 3 ธันวาคม 2563 สําหรับใช้เป็นแนวปฎิบติั

ในช่วงเปลียนแปลงเพิมเติม บริษทัเลือกถือปฏิบติัตามประกาศดงักล่าว และเลือกจดัประเภทรายการของหุ้นกูด้อ้ย

สิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นส่วนหนึงของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทงันี 

หาก ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัจัดประเภทรายการหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายทุนดังกล่าวเป็นหนีสินทาง

การเงินจะทาํให้หนีสินรวมของกลุ่มบริษทัและของบริษทัเพมิขึน 15,000 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุ้นรวมลดลง

15,000 ลา้นบาท 

 

24 ส่วนงานดําเนนิงานและการจําแนกรายได้ 
 

ส่วนงานดาํเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดส้อบทานอยา่งสมาํเสมอเพือประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและ

เพือจดัสรรทรัพยากรให้ส่วนงาน 

 

ข้อมูลตามส่วนงานทีรายงาน 

 

กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีสาํคญัดงันี 

 

ส่วนงานที 1 ธุรกิจสัตวบ์ก 

ส่วนงานที 2 ธุรกิจสัตวน์าํ 
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รายละเอียดขอ้มูลตามส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม และสําหรับแต่ละปีสินสุดวนัเดียวกนั 

มีดงันี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก  ส่วนงานธุรกิจสัตวน์าํ  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

            
งบกําไรขาดทุน            

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 435,311  516,494  77,393  73,219  512,704  589,713 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 17,536  49,068  1,443  5,092  18,979  54,160 

รายไดส่้วนกลาง - สุทธิ         4,224  7,503 

ตน้ทุนทางการเงิน         (16,596)  (16,818) 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ         651  994 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน            

   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้         4,167  9,254 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้         2,654  (11,001) 

กําไรสําหรับปี         14,079  44,092 

            
สินทรัพย์            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์            

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้            

   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน             

   (ไม่รวมค่าความนิยม) - สุทธิ 234,519  207,277  42,649  36,836  277,168  244,113 

สินทรัพยส่์วนกลาง - สุทธิ         1,652  1,541 

สินทรัพยอื์น         563,861  516,065 

รวม         842,681  761,719 
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ข้อมูลเกยีวกับเขตภูมิศาสตร์ 

 

ในการนําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์นัน รายไดจ้ะจาํแนกโดยใช้สถานทีตงัของลูกคา้และ

สินทรัพยจ์ะจาํแนกโดยใชส้ถานทีตงัตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์นั 

 

กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์ทีสาํคญัดงันี 

 

ส่วนงานที 1 ประเทศไทย 

ส่วนงานที 2 เอเชีย 

ส่วนงานที 3 ยโุรป 

ส่วนงานที 4 อเมริกา 

ส่วนงานที 5 อืนๆ  

 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินทีเกียวกับเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัท ณ วนัที 31 ธันวาคม และสําหรับแต่ละปี

สินสุดวนัเดียวกนั มีดงันี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  

   (ไม่รวมสินทรัพยภ์าษีเงินได ้

   รอการตดับญัชีและสินทรัพย ์ 

 รายไดจ้ากบุคคลภายนอก  ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน) 

 2564  2563  2564  2563 

        
ประเทศไทย 160,050  151,429  259,906  250,810 

เอเชีย 261,894  359,893  264,798  236,332 

ยโุรป 60,515  51,643  44,895  29,833 

อเมริกา 28,894  25,631  51,423  47,127 

อืนๆ 1,351  1,117  -  - 

รวม 512,704  589,713  621,022  564,102 
 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 

 
 

127 

ข้อมูลเกยีวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 

ในระหว่างปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกรายใดรายหนึงซึงมีมูลค่าตงัแต่ร้อยละ 10 

ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

 

การจาํแนกรายได้ 

 

รายละเอียดขอ้มลูรายไดที้จาํแนกตามประเภทของผลิตภณัฑห์ลกัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานทีรายงาน 

 สัตวบ์ก  สัตวน์าํ  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  
ประเภทของผลิตภัณฑ์หลกั            

อาหารสัตว ์ 85,499 176,078 41,573 42,113 127,072 218,191 

ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลียงสัตว ์ 249,255  250,735  28,191  23,956  277,446  274,691 

อาหารแปรรูปและอาหารสาํเร็จรูป 100,557  89,681  7,629  7,150  108,186  96,831 

รวม 435,311  516,494  77,393  73,219  512,704  589,713 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนงานทีรายงาน 

 สัตวน์าํ 

 2564  2563 

  ประเภทของผลิตภัณฑ์หลกั    

อาหารสัตว ์ 13,756 12,530 

ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลียงสัตว ์ 10,848  10,450 

อาหารแปรรูปและอาหารสาํเร็จรูป 2,450  2,541 

รวม 27,054  25,521 
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ยอดคงเหลือของสัญญา  

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหนีสินทีเกิดจากสัญญาจาํนวน 1,521 ลา้นบาท และ 55 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (2563: 896 ล้านบาท และ 38 ล้านบาท ตามลาํดับ) ซึงเป็นภาระผกูพนัในการโอนสินคา้ให้กบัลูกคา้ทีกลุ่ม

บริษทัไดรั้บชาํระเงินแลว้ 

 

หนีสินทีเกิดจากสัญญาโดยส่วนใหญ่เกิดจากสิงตอบแทนทีไดรั้บล่วงหน้าจากลูกคา้สําหรับการขายสินคา้ โดยกลุ่ม

บริษทัและบริษทัจะรับรู้หนีสินทีเกิดจากสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดเ้มือส่งมอบการควบคุมสินคา้ให้กบัลูกคา้ ยอด

คงเหลือของหนีสินทีเกิดจากสัญญาแสดงรวมในบญัชี “หนีสินหมุนเวียนอืน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ

แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดอ้นุมตัิให้บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศบางแห่งไดร้ับสิทธิประโยชน์ หลาย

ประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการต่างๆ 

เช่น การผลิตอาหารสัตว์ การเลียงสัตว์ การขยายพนัธุ์สัตว์ การผลิตอาหารแปรรูปและอาหารสําเร็จรูป เป็นต้น  

ซึงสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี  

 

(ก) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเครืองจกัรทีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

(ข) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมตาม

ระยะเวลาและเงือนไขทีระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน และ 

 

(ค) ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดรั้บ

การส่งเสริม มีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีสินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) 

 

ในฐานะทีเป็นบริษทัทีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและ

ขอ้กาํหนดตา่งๆ ตามทีระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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รายได้ทีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและทีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัสําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ธุรกิจทีไดรั้บยกเวน้ ธุรกิจทีไม่ไดรั้บยกเวน้  

 ภาษีเงินไดต้ามสิทธิ ภาษีเงินไดต้ามสิทธิ  

 ประโยชนข์อง ประโยชน์ของ  

 การส่งเสริมการลงทุน  การส่งเสริมการลงทุน  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

            
ขายในประเทศ 3,250  6,043  20,807  16,081  24,057  22,124 

ขายต่างประเทศ 36  247  2,961  3,150  2,997  3,397 

รวมรายได้จากการขาย 3,286  6,290  23,768  19,231  27,054  25,521 

 

25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน 

  

 ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ตอบแทนผูบ้ริหารและพนกังานประกอบดว้ย 

 

(ก) ผลประโยชน์ตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ของผู ้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะ

กิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 เป็นจาํนวนเงินรวม 1,893 ลา้นบาท และ 254 ลา้นบาท ตามลาํดบั   

(2563: 1,582 ล้านบาท และ 210 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

(ข) ผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ของพนกังานทีมิใช่

ผูบ้ริหารในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 เป็น

จํานวนเงินรวม 56,416 ล้านบาท และ 5,818 ล้านบาท ตามลําดับ (2563: 60,072 ล้านบาท และ 5,887 ล้านบาท 

ตามลาํดับ)  
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26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

ค่าใชจ้่ายประกอบดว้ย 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

        
ตน้ทุนขายสินคา้ 446,815  482,469  25,137  22,809 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 20,236  23,900  944  955 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30,644  33,765  2,522  2,347 

รวม 497,695  540,134  28,603  26,111 

 

รายละเอียดค่าใชจ้่ายตามลกัษณะสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        

งานระหวา่งทาํและสินทรัพยชี์วภาพ (9,634)  114  514  (171) 

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 338,619  370,745  15,120  13,275 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 58,309  61,654  6,072  6,097 

ค่าใชจ่้ายโรงงานและสาํนกังาน 47,532  45,526  4,050  4,100 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 22,439  22,312  1,572  1,639 

ค่าขนส่ง 15,559  12,926  626  490 

ค่าโฆษณา ประชาสัมพนัธแ์ละส่งเสริมการขาย 4,177  3,665  130  107 

ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายเดินทาง 1,970  3,577  115  138 

ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียมส่วนราชการและธนาคาร 1,927  2,254  47  40 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัสัญญาเช่า  1,814  1,722  56  92 

อืนๆ 14,983  15,639  301  304 

รวมต้นทุนขายสินค้า ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและ        

   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 497,695  540,134  28,603  26,111 
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27 ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
        

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน        

สาํหรับปีปัจจุบนั 6,704  10,462  2  92 

ภาษีปีก่อนๆ ทีบนัทึกตาํ (สูง) ไป (275)  668  -  - 

 6,429  11,130  2  92 
        

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชวัคราว (545)  (995)  (14)  (1) 

การเปลียนแปลงของขาดทุนทางภาษ ี (3,230)  866  (1,473)  262 

 (3,775)  (129)  (1,487)  261 

   11,001    353 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ทางภาษี 2,654  11,001  (1,485)  353 
 

ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

  
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

         รายได ้   

 ก่อนภาษี  ค่าใชจ้่าย  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ้่าย)  สุทธิจาก 

 เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้ เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้
  

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย ์ 222  (39)  183  14,866  (2,574)  12,292 

การเปลียนแปลงในมูลค่า            

   ยติุธรรมของเงินลงทุน 206  (84)  122  (861)  60  (801) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 15,576  (1)  15,575  541  67  608 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จาก            

  การประมาณการตาม            

  หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,174  (239)  935  (740)  150  (590) 

สาํรองป้องกนัความเสียงใน            

กระแสเงินสด 1,308  (55)  1,253  (751)  52  (699) 

ส่วนแบ่งภาษีเงินไดจ้ากเงินลงทุน            

ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7,194  -  7,194  1,402  -  1,402 

รวม 25,680  (418)  25,262  14,457  (2,245)  12,212 
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ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ) 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

         รายได ้   

 ก่อนภาษี  ค่าใชจ้่าย  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ้่าย)  สุทธิจาก 

 เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้ เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ -  -  -  2,837  (567)  2,270 

การเปลียนแปลงในมูลค่า            

   ยติุธรรมของเงินลงทุน 98  (19)  79  -  -  - 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จาก            

  การประมาณการตาม            

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 383  (77)  306  (197)  39  (158) 

สํารองการป้องกนัความเสียงใน            

กระแสเงินสด 48  (10)  38  (42)  8  (34) 

รวม 529  (106)  423  2,598  (520)  (2,078) 
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การกระทบยอดเพอืหาอตัราภาษีทแีท้จริง          

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

อตัราภาษีทีใช ้ ร้อยละ 0  ร้อยละ 10  ร้อยละ 20  อืนๆ  รวม 

2564          

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 205  99  14,540  1,888  16,732 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีทใีช ้ -  10  2,908  528  3,446 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีไม่ถือ          

   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  219  (2,481)  1,745  (517) 

ภาษีปีก่อนๆ ทีบนัทึกตาํไป -  -  (5)  (270)  (275) 

รวม -  229  422  2,003  2,654 

          
2563          

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ (2,220)  1,141  24,501  31,671  55,093 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีทใีช ้ -  114  4,900  3,477  8,491 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีไม่ถือ          

   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  487  839  516  1,842 

ภาษีปีก่อนๆ ทีบนัทึกตาํไป -  -  11  657  668 

รวม -  601  5,750  4,650  11,001 
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การกระทบยอดเพอืหาอัตราภาษทีีแท้จริง     

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราภาษีทีใช ้ ร้อยละ 0  ร้อยละ 20  อืนๆ  รวม 

2564       

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 141  428  11  580 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีทีใช ้ -  86  1  87 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีไม่ถือ        

   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  (1,572)  -  (1,572) 

รวม -  (1,486)  1  (1,485) 

        

2563        

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 350  8,727  -  9,077 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีทีใช ้ -  1,745  -  1,745 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีไม่ถือ        

   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  (1,392)  -  (1,392) 

รวม -  353  -  353 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี    

   

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,964 2,948 1,472 91 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (8,554) (8,962) - - 

สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ (3,590) (6,014) 1,472 91 
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทเีกิดขึนในระหวา่งปี 2564 มีดงันี 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที  บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายได ้  ไดม้าจาก  ผลต่างจาก  ณ วันที 

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  การรวม  การแปลงค่า  31 ธันวาคม 

 2564  ขาดทุน  เบด็เสร็จอนื  ธุรกิจ  งบการเงิน  2564 

สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

สินทรัพยชี์วภาพ (1,563) 395  - (31) (137)  (1,336) 

เงินลงทุน (321) -  (84) - -  (405) 

อนุพนัธ์ 204 (1)  (55) - 4  152 

ผลขาดทุนทางภาษ ี 3,550 3,230  - 137 125  7,042 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (2,887) 295  - - (224)  (2,816) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,958) 78  (39) (468) (259)  (8,646) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (2,844) (273)  - (5) (65)  (3,187) 

หนีสินตามสัญญาเช่า 3,422 304  - 7 119  3,852 

ประมาณการหนีสินสาํหรับ         

ผลประโยชน์พนกังาน 1,606 55  (239) 18 (2)  1,438 

อืนๆ 777 (308)  - (170) 17  316 

รวม (6,014) 3,775  (417) (512) (422)  (3,590) 
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 รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทเีกิดขึนในระหวา่งปี 2563 มีดงันี 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที  บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายได ้  ไดม้าจาก  ตดั  ผลต่างจาก  ณ วันที 

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  การรวม  จาํหน่าย  การแปลงค่า  31 ธันวาคม 

 2563  ขาดทุน  เบด็เสร็จอืน  ธุรกิจ  ธุรกิจ  งบการเงิน  2563 

สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

สินทรัพยชี์วภาพ (1,599) 41 - - - (5) (1,563) 

เงินลงทุน (470) 48 60 - 47 (6) (321) 

อนุพนัธ์ 153 10 52 - - (11) 204 

ผลขาดทุนทางภาษ ี 4,475 (866) - 153 (124) (88) 3,550 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (2,864) 330 - - - (353) (2,887) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,137) (181) (2,574) (240) 874 300 (7,958) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (1,900) (1,064) - (70) 210 (20) (2,844) 

หนีสินตามสัญญาเช่า 2,346 1,217 - 74 (206) (9) 3,422 

ประมาณการหนีสินสาํหรับ        

ผลประโยชน์พนกังาน 1,379 82 150 - - (5) 1,606 

อืนๆ 229 512 - 6 85 (55) 777 

รวม (4,388) 129 (2,312) (77) 886 (252) (6,014) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทเีกิดขึนในระหวา่งปี 2564 มีดงันี 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็นรายจา่ย/รายได ้  

 ณ วันที      ณ วันที 

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2564  ขาดทุน  เบด็เสร็จอืน  2564 

     สินทรัพย์ (หนสิีน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

เงินลงทุน (74) - (19) (93) 

อนุพนัธ ์ 23 - (10) 13 

ทีดิน (1,272) 1 - (1,271) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (85) 10 - (75) 

หนีสินตามสัญญาเช่า 81 (7) - 74 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 552 19 (77) 494 

ผลขาดทุนทางภาษี 878 1,473 - 2,351 

อืนๆ (12) (9) - (21) 

รวม 91 1,487 (106) 1,472 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดจากขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้ซึงไม่ไดน้าํไปรวมในการคาํนวณสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพือรับรู้

ในงบแสดงฐานะการเงินรวมเป็นจาํนวนเงิน 19,911 ลา้นบาท (2563: กลุ่มบริษัทและบริษัทมีผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดจากขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้เป็นจาํนวนเงิน 11,336 

ล้านบาท และ 1,594 ล้านบาท ตามลาํดับ) เนืองจากความไม่แน่นอนทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต  

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 

 
 

138 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทเีกิดขึนในระหวา่งปี 2563 มีดงันี 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
บนัทึกเป็นรายจา่ย/รายได ้

 

    

 ณ วันที      ณ วันที 

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2563  ขาดทุน  เบด็เสร็จอืน  2563 

     สินทรัพย์ (หนสิีน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

เงินลงทุน (74) - - (74) 

อนุพนัธ ์ 15 - 8 23 

ทีดิน (705) - (567) (1,272) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (85) - - (85) 

หนีสินตามสัญญาเช่า 80 1 - 81 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 501 12 39 552 

ผลขาดทุนทางภาษี 1,140 (262) - 878 

อืนๆ - (12) - (12) 

รวม 872 (261) (520) 91 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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28 กําไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นสําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม คาํนวณจากกําไรสําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของ

บริษทัหักดอกเบียจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินไดส้ําหรับปีของหุ้นกูด้้อยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน และจาํนวนหุ้น

สามญัทีถือโดยบุคคลภายนอกทีมีอยูใ่นระหวา่งปีตามวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก โดยแสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

  
กําไรสําหรับปีทีเป็นส่วนของ        

ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 13,028 26,022 2,066  8,724 

หัก ดอกเบียจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินได ้      

      สาํหรับปีของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ      

      ทีมีลกัษณะคลา้ยทุน (600) (602) (600)  (602) 

กําไรทีใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้น  

(ขันพนืฐาน) 12,428 25,420 1,466  8,122 

ดอกเบียของหุ้นกูแ้ปลงสภาพสุทธิจาก       

   ภาษีเงินได ้ 251 130  -  - 

กําไรทีใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้น (ปรับลด) 12,679 25,550  1,466  8,122 

       

จาํนวนหุ้นสามัญทีถือโดยบุคคลภายนอก       

   ตามวิธีถัวเฉลียถ่วงนาํหนกั        

จาํนวนหุน้สามญัทีออก ณ วนัตน้งวด 8,611 8,611  8,611  8,611 

จาํนวนหุน้ทุนซือคืนถือโดยบริษทัยอ่ย (443) (426)  -  - 

ผลกระทบจากหุน้ทีถือโดยบริษทั (198) (80)  (198)  (80) 

จาํนวนหุ้นสามัญ (ขันพนืฐาน) ณ วันสินงวด 7,970 8,105  8,413  8,531 

ผลกระทบจากการแปลงหุน้กูแ้ปลงสภาพ 234 125  234  125 

จาํนวนหุ้นสามัญ (ปรับลด) ณ วันสินงวด 8,204 8,230  8,647  8,656 
        

กําไรต่อหุ้น (ขันพนืฐาน) (บาท) 1.56  3.14  0.17  0.95 

กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 1.55  3.10  0.17  0.94 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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29 เงินปันผลจ่าย 

 

รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

    จาํนวนหุน้    

  อตัรา  ทีมีสิทธิไดร้ับ  จาํนวนเงิน  

วนัทีอนุมติั  หุน้ละ  เงินปันผล  รวม  

จ่ายเงินปันผล  (บาท)  (หุ้น)  (ล้านบาท) ทีมา 
        

2564         

30 เมษายน 2564  0.60  8,413,568,585  5,048  กาํไรส่วนทีหักผลขาดทุนทางภาษี 

13 สิงหาคม 2564  0.40  8,413,568,585  3,366 เงินปันผลทีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 

       โดยบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินปันผล 

       จากกาํไรทีเสียภาษีเงินได ้

        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 20 

รวม      8,414   
         

2563         

1 เมษายน 2563  0.40  8,611,242,385  3,444  กาํไรส่วนทีหักผลขาดทุนทางภาษี 

13 สิงหาคม 2563  0.40  8,497,952,585  3,400 เงินปันผลทีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 

       โดยบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินปันผล 

       จากกาํไรทีเสียภาษีเงินได ้

        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 20 

รวม      6,844   
 

 
30 เครืองมือทางการเงิน 

 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดับชนัมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล

มูลค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 หมายเหต ุ

เครืองมือทีใชใ้นการ

ป้องกนัความเสียง  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

เงินลงทุนในตราสารทุน                 

-  ตราสารทุนทีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  3,517  -  3,517  3,517  -  -  3,517 

-  ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  9,517  -  9,517  -  -  9,517  9,517 

สินทรัพยท์างการเงินอืน                 

-  สินทรัพยอ์นุพนัธ์  1,146  -  -  1,146  -  1,146  -  1,146 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  1,146  13,034  -  14,180         

                 

หนีสินทางการเงิน                 

หนีสินระยะยาว                 

-  หุ้นกู ้ 18 -  -  201,790  201,790  -  210,237  -  210,237 

-  หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 18 -  -  9,317  9,317  -  9,485  -  9,485 

-  เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 -  -  129,198  129,198  -  129,095  -  129,095 

หนีสินทางการเงินอืน                 

-  หนีสินอนุพนัธ์  399  -  -  399  -  399  -  399 

รวมหนีสินทางการเงนิ  399  -  340,305  340,704         
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 หมายเหต ุ

เครืองมือทีใชใ้นการ

ป้องกนัความเสียง  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

เงินลงทุนในตราสารทุน                 

      - ตราสารทุนทีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  2,552  -  2,552  2,552  -  -  2,552 

      - ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  8,869  -  8,869  -  -  8,869  8,869 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื                 

      - สินทรัพยอ์นุพนัธ์  155  -  -  155  -  155  -  155 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  155  11,421  -  11,576         

                 

หนีสินทางการเงิน                 

หนีสินระยะยาว                 

      - หุ้นกู ้ 18 -  -  177,240  177,240  -  185,646  -  185,646 

      - หุ้นกูอ้นุพนัธ์ 18 -  -  2,885  2,885  -  2,827  -  2,827 

      - หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 18 -  -  8,228  8,228  -  8,252  -  8,252 

      - เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 -  -  92,870  92,870  -  92,966  -  92,966 

หนีสินทางการเงินอืน                 

      - หนีสินอนุพนัธ ์  2,190  -  -  2,190  -  2,190  -  2,190 

รวมหนีสินทางการเงนิ  2,190  -  281,223  283,413         
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 หมายเหต ุ

เครืองมือทีใชใ้นการ

ป้องกนัความเสียง  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

เงินลงทุนในตราสารทุน                 

- ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  761  -  761  -  -  761  761 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน                 

- สินทรัพยอ์นุพนัธ์  144  -  -  144  -  144  -  144 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  144  761  -  905         

                 

หนีสินทางการเงิน                 

หนีสินระยะยาว                 

- หุ้นกู ้ 18 -  -  122,740  122,740  -  128,553  -  128,553 

- เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 -  -  3,151  3,151  -  3,200  -  3,200 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน                 

- หนีสินอนุพนัธ์  64  -  -  64  -  64  -  64 

รวมหนสิีนทางการเงิน  64  -  125,891  125,955         
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 หมายเหต ุ

เครืองมือทีใชใ้นการ

ป้องกนัความเสียง  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

เครืองมือทางการเงินที

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

เงินลงทุนในตราสารทุน                 

- ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  663  -  663  -  -  663  663 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน                 

- สินทรัพยอ์นุพนัธ์  11  -  -  11  -  11  -  11 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  11  663  -  674         

                 

หนีสินทางการเงิน                 

หนีสินระยะยาว                 

-  หุ้นกู ้ 18 -  -  101,240  101,240  -  107,305  -  107,305 

-  เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 -  -  2,858  2,858  -  3,041  -  3,041 

หนีสินทางการเงินอนื                 

-  หนีสินอนุพนัธ์  309  -  -  309  -  309  -  309 

รวมหนสิีนทางการเงิน  309  -  104,098  104,407         
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ตารางดงัต่อไปนีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเครืองมือทางการเงินทีวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

เครืองมือทางการเงนิทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 

   

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ 

 การกาํหนดราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาซือขายสัญญา

ซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัคาํนวณ

โดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยที์มีสินเชือคุณภาพดีในสกุล

เงินทีเกียวขอ้ง 

สัญญาแลกเปลียน 

 

 Swap model มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชเ้ส้น

อตัราผลตอบแทนทีสังเกตได ้

อนุพนัธ ์

  

 คาํนวณจากแบบจาํลองโดยใชข้อ้มูลทีหาไดจ้ากตลาด (Observable Market Data) 

ปรับดว้ยค่าความเสียงดา้นเครดิตของคู่คา้แต่ละราย ไม่รวมความเสียงดา้นเครดิต

ของกลุ่มบริษัท และค่าความเสียงด้านอืนๆ เพือสะท้อนมูลค่าทีแท้จริงของ

อนุพนัธ ์

หุน้กู ้  อา้งอิงจากราคาซือขายทีประกาศอยู่ในตลาดหุ้นกูที้มีการซือขายในประเทศไทย

และต่างประเทศ โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

หุน้กูอ้นุพนัธ/์หุ้นกูแ้ปลงสภาพ  อา้งอิงจากราคาซือขายทีประกาศอยู่ในตลาดหุ้นกูอ้นุพนัธ์/หุ้นกูแ้ปลงสภาพทีมี

การซือขายในต่างประเทศ โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
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เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า  

ข้อมูลทีไม่สามารถ 

สังเกตได้ 

ทีมีนัยสําคัญ  

ความสัมพนัธ์ระหว่าง 

ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมี

นัยสําคัญและการวัดมูลค่า

ยุติธรรม 

ตราสารทุนทีไม่อยู ่

ในความตอ้งการของ

ตลาด 

 -  เทคนิคการเปรียบเทียบราคา

ตลาด วิธีนีจะประเมินมูลค่า

โดยใชต้วัคูณร่วมทีไดม้า

จากขอ้มูลในตลาด

เปรียบเทียบกบัผูล้งทุน 

ประมาณการจะถูกปรับปรุง

ดว้ยผลกระทบของตราสาร

ทุนทีไม่ไดอ้ยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาด 

 ตวัคูณร่วมทีปรับปรุงแลว้ 

(0.9 ถึง 1.9 สาํหรับปี 2564 

และ 1.0 ถึง 1.6 สาํหรับปี 

2563) 

 มูลค่ายุติธรรมทีประมาณการ

ไวจ้ะเพิมขึน (ลดลง) หากตวั

คูณร่วมทีปรับปรุงแลว้สูงขึน 

(ตาํลง)  

       
  -  วิธีคิดลดกระแสเงินสด  อตัราคิดลด (ร้อยละ 11 

สาํหรับปี 2564)     

 มูลค่ายุติธรรมทีประมาณการ

ไว้จะเพิมขึน (ลดลง) หาก

อตัราคิดลดตาํลง (สูงขึน) 

 

การกระทบยอดของมูลค่ายุติธรรมระดับ 3  

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ใน        

  ความต้องการของตลาด        

ณ วนัที 1 มกราคม  8,869  8,804  663  663 

ซือ/ลงทุนเพมิ 494  -  -  - 

ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม (603)  -  98  - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 757  65  -  - 

ณ วันที 31 ธันวาคม  9,517  8,869  761  663 
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(ข) รายการเคลือนไหวของตราสารทุนทีอยู่ในความต้องการของตลาด 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2564  2563  2564  2563 

ตราสารทุนทีอยู่ในความต้องการของตลาด         

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน         

ตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน         

ณ วนัที 1 มกราคม  2,552  3,880  -  - 

ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม  809      (860)  -  - 

จาํหน่ายตราสารทุนทีถือภายใตบ้ริษทัที         

สูญเสียการควบคุม  -  (512)  -  - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   156  44  -  - 

ณ วันที 31 ธันวาคม   3,517  2,552  -  - 

 

(ค) นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงนิ    

 

กลุ่มบริษัทมีความเสียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียในตลาดและอัตรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือ

หรือออกเครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพือการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

 

การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสําคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล

ของระดบัความเสียงทียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนทีเกิดจากความเสียงและตน้ทุนของการจดัการความ

เสียง  ผูบ้ริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเนืองเพือให้มนัใจว่ามีความ

สมดุลระหวา่งความเสียงและการควบคุมความเสียง 

 

(ค.1)   ความเสียงด้านเครดติ 

 

ความเสียงดา้นเครดิตเป็นความเสียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทัหากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม

เครืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนีทีเป็นลูกคา้ 
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(ค.1.1)  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 

 

ความเสียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย 

อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารได้กาํหนดนโยบายควบคุมความเสียงด้านเครดิตอย่างสมาํเสมอ โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือและพิจารณาปัจจยัอืนๆ ทีอาจส่งผลต่อ

ความเสียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซึงรวมถึงความเสียงของการผิดนดัชาํระซึงเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม

และประเทศทีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่รายละเอียดการกระจุกตวัของรายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24 

 

กลุ่มบริษทัจาํกดัความเสียงดา้นเครดิตของลูกหนีการคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลาการจ่ายชาํระสูงสุด

ที 3 เดือนและมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหนีการคา้อย่างสมาํเสมอ กลุ่มบริษทัพจิารณาการดอ้ยค่า

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตงัสํารองของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

คาํนวณโดยพิจารณาจากอายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระสาํหรับลูกหนีแต่ละรายทีมีรูปแบบ

ของความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนัและสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตที

ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัทีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที

คาดการณ์ไวข้องลูกหนี 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม 

    ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติ 

  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  ทีคาดวา่จะเกิดขึน 

  2564  2563 

 

2564  2563 

        
ยงัไม่เกินกาํหนดระยะเวลา  

 
  

 
 

 

การรับชาํระหนี  28,732  24,172 165  318 

   เกิน 1 - 60 วนั   6,143  4,282 22  12 

   เกิน 60 - 120 วนั  1,485  666 240  17 

   มากกวา่ 120 วนั  3,213  1,842 675  663 

รวม  39,573  30,962 1,102  1,010 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ทีคาดว่าจะเกิดขึน  (1,102)  (1,010)    

สุทธิ  38,471  29,952    
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     (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติ 

  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  ทีคาดวา่จะเกิดขึน 

  2564  2563 

 

2564  2563 

        
ยงัไม่เกินกาํหนดระยะเวลา    

 
  

 

การรับชาํระหนี  1,774  1,553 -  - 

   เกิน 1 - 60 วนั   403  386 -  - 

   เกิน 60 - 120 วนั  432  124 -  - 

   มากกวา่ 120 วนั  835  598 19  77 

รวม  3,444  2,661 19  77 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ทีคาดว่าจะเกิดขึน  (19)  (77)    

สุทธิ  3,425  2,584    

 

(ค.1.2)  การคาํประกนั 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการออกหนังสือคาํประกนัให้กบัหน่วยงาน

ราชการ, สถาบนัการเงิน และอืนๆ (ดูหมายเหตุ ขอ้ 32.4) 

 

(ค.2) ความเสียงด้านสภาพคล่อง  

 

กลุ่มบริษทักาํกับดูแลความเสียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพือใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและลดผลกระทบจาก

ความผนัผวนในกระแสเงินสด  
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ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มื ณ วนัที 31 ธนัวาคม ตามระยะเวลาทีถึงกาํหนดชาํระมีดงันี 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม 

    ภายหลงั 1 ปี     

  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

2564        

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 12  37  -  49 

รวม 12  37  -  49 
         

2563        

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  49  -  49 

รวม -  49  -  49 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ภายหลงั 1 ปี      

  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

2564        

เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6,876  -  -  6,876 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  570  -  570 

รวม 6,876  570  -  7,446 
        

2563        

เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 20,024  -  -  20,024 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  570  -  570 

รวม 20,024  570  -  20,594 
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ยอดคงเหลือของหนีสินทางการเงินทีมีภาระดอกเบีย ณ วนัที 31 ธนัวาคม ตามระยะเวลาทีถึงกาํหนดชาํระมีดงันี 

 
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม 

    ภายหลงั 1 ปี     

  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

         
2564         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจาก         

สถาบนัการเงิน  70,992  -  -  70,992 

ตวัแลกเงิน  17,964  -  -  17,964 

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั  1,456  -  -  1,456 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  27,465  94,942  6,791  129,198 

หุน้กู ้  11,600  91,259  108,248  211,107 

หนีสินตามสัญญาเช่า  4,439  12,652  16,809  33,900 

รวม  133,916  198,853  131,848  464,617 

         
หนีสินทางการเงินอืน  169  230  -  399 

  169  230  -  399 

         
2563         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจาก         

สถาบนัการเงิน  63,846  -  -  63,846 

ตวัแลกเงิน  38,754  -  -  38,754 

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั  423  -  -  423 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  13,692  76,448  2,730  92,870 

หุน้กู ้  23,335  81,456  83,562  188,353 

หนีสินตามสัญญาเช่า  4,173  11,871  15,821  31,865 

รวม  144,223  169,775  102,113  416,111 

         
หนีสินทางการเงินอืน  670  1,520  -  2,190 

  670  1,520  -  2,190 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ภายหลงั 1 ปี     

  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

         2564     

ตวัแลกเงิน  8,488  -  -  8,488 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  683  2,467  -  3,150 

หุน้กู ้  11,600  48,297  62,843  122,740 

หนีสินตามสัญญาเช่า  146  225  -  371 

รวม  20,917  50,989  62,843  134,749 

     
หนีสินทางการเงินอืน 64 - - 64 

 64 - - 64 

     

2563     

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน  5,400  -  -  5,400 

ตวัแลกเงิน  18,158  -  -  18,158 

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั  13,251  -  -  13,251 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  2,858  -  2,858 

หุน้กู ้  8,500  44,333  48,407  101,240 

หนีสินตามสัญญาเช่า  217  186  -  403 

รวม  45,526  47,377  48,407  141,310 

         

หนีสินทางการเงินอืน  60  249  -  309 

  60  249  -  309 
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อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของหนีสินทางการเงินทีมีภาระดอกเบียไม่รวมเงินกู้ยืมจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัและ 

หุน้กูมี้ดงันี 

 

  (หน่วย: ร้อยละ) 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

     

เงินเบิกเกินบญัชี ตวัแลกเงิน และเงินกูย้ืมจาก         

สถาบนัการเงิน  3.31  2.89  1.62  1.89 

หนีสินตามสัญญาเช่า  6.57  6.39  3.03  3.03 

 

(ค.3) ความเสียงด้านตลาด 

 

ความเสียงด้านตลาดเป็นความเสียงจากธุรกิจปกติซึงมาจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน อัตรา

ดอกเบียในตลาด และจากภาระผูกพนัตามสัญญาทีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่ไดถ้ือหรือ

ออกอนุพนัธ์เพอืการเก็งกาํไรหรือเพอืการคา้  

 

(ค.3.1)  ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงเกิดจากการซือสินคา้และการขาย

สินคา้ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือป้องกนั

ความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการทีเกียวขอ้งกบั

การซือและขายสินคา้ทีเป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 1 ปี 
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ณ วันที 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจากการมี

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงันี 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลเงินต่างประเทศ 2564  2563  2564  2563 

      

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน      

เงินตราต่างประเทศ วอน - 137 2 - 

 เรนมินบิ 1,340 579 1,340 579 

 เหรียญสหรัฐ 1,384 839 144 228 

 ยโูร 368 345 - - 

 ปอนด์สเตอร์ลิง - - 3 46 

      สัญญาซือขายเงินตรา วอน - 137 2 - 

ต่างประเทศล่วงหน้า เรนมินบิ 1,340 579 1,340 579 

 เหรียญสหรัฐ 472 678 144 228 

 ยโูร 3 - - - 

 ปอนด์สเตอร์ลิง - - 3 46 

       
หนสิีนทีมีภาระดอกเบีย       

เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 29,501 34,515 3,185 3,464 

 ยโูร 164 309 - - 

      
สัญญาซือขายเงินตรา เหรียญสหรัฐ 21,876 6,109 3,185 3,464 

ต่างประเทศล่วงหนา้ ยโูร 72 165 - - 

และสัญญาแลกเปลียน      

เงินตราต่างประเทศ      

และอตัราดอกเบีย      

      
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน      

เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 2,937 1,730 6 1 

 ยโูร 602 997 9 - 

 เรนมินบิ - 7 - - 

      
สัญญาซือขายเงินตรา เหรียญสหรัฐ 271 444 1 1 

ต่างประเทศล่วงหนา้ ยโูร 91 15 - - 

 เรนมินบิ - 7 - - 
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      (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลเงินต่างประเทศ 2564  2563  2564  2563 

ประมาณการยอดขาย      

สัญญาซือขายเงินตรา วอน  70 211 - - 

ต่างประเทศล่วงหนา้ เหรียญสหรัฐ 8,005 4,341 762 237 

 ปอนด์สเตอร์ลิง 392 121 - 32 

 ยโูร 902 386 - - 

 เรนมินบิ 134 206  135 206 

       
ประมาณการยอดซือสินค้า        

สัญญาซือขายเงินตรา เหรียญสหรัฐ 6,017 5,011 100 - 

ต่างประเทศล่วงหนา้      

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

 

การแข็งค่า  (การอ่อนค่า)  ที เ ป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเ งินบาทที มีต่อ เ งินเ หรียญสหรัฐ 

วนัทีรายงาน ส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยตงัอยู่

บนข้อสมมติทีว่าตัวแปรอืนโดยเฉพาะอัตราดอกเบียเป็นอัตราคงที และไม่คาํนึงถึงผลกระทบทีมีต่อ

ยอดขายและยอดซือทีคาดการณ์ไว ้ 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงินรวม 

 อตัราการ  กาํไรหรือขาดทุน  ส่วนของผูถื้อหุ้นสุทธิจากภาษี 

 เปลียนแปลง         

 (ร้อยละ)  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การออ่นค่า 

31 ธันวาคม 2564          

เงินเหรียญสหรัฐ  1  70  (70)  (98)  98 

          

31 ธันวาคม 2563          

เงินเหรียญสหรัฐ  1  294  (294)  (39)  39 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  อตัราการ  กาํไรหรือขาดทุน  ส่วนของผูถื้อหุ้นสุทธิจากภาษี 

 เปลียนแปลง         

 (ร้อยละ)  การแขง็ค่า  การออ่นค่า  การแขง็ค่า  การออ่นค่า 

31 ธันวาคม 2564          

เงินเหรียญสหรัฐ  1  -  -  (24)  24 

          

31 ธันวาคม 2563          

เงินเหรียญสหรัฐ  1  (23)  23  (1)  1 

 

(ค.3.2)  ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย  

 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบียหมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบีย

ในตลาด ซึงมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทับริหารความ

เสียงของอตัราดอกเบียของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินโดยพจิารณาเงินให้กูย้ืมหรือเงินกูย้ืมทงัอตัรา

ดอกเบียคงทีและอตัราลอยตวัตามความเหมาะสมของสภาพตลาด อยา่งไรก็ตาม หนีสินทีมีภาระดอกเบีย

โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบียคงที กลุ่มบริษทัพิจารณาเขา้ทาํสัญญาแลกเปลียนอตัรา

ดอกเบียเพอืช่วยในการบริหารความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียสาํหรับหนีสินดงักล่าว

บางรายการตามความเหมาะสม 

 

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอัตรา

ดอกเบียกบัสถาบนัการเงินเพอืช่วยในการบริหารความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย ดงันี 

 

1) บริษทัมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบียกบัสถาบนัการเงินบางแห่ง สําหรับ

เงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือจาํนวนเงินรวม 95 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2563: 95 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยบริษทัมี

ภาระผูกพนัทีต้องจ่ายอตัราดอกเบียคงทีเป็นสกุลเงินบาท และคู่สัญญามีภาระผูกพนัทีต้องจ่ายอตัรา

ดอกเบียอา้งอิง LIBOR บวกอตัราทีกาํหนดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
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2) บริษทัย่อยแห่งหนึงมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบียกับสถาบนัการเงิน

แห่งหนึง สําหรับเงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือจาํนวนเงินรวม 60 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2563: 80 ล้านเหรียญ

สหรัฐ) โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัทีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบียคงทีเป็นสกุลเงินบาท และคู่สัญญามีภาระ

ผกูพนัทีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบียอา้งอิง LIBOR บวกอตัราทีกาํหนดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

 

3) บริษทัย่อยแห่งหนึงมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบียกับสถาบนัการเงิน

แห่งหนึง สําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือจาํนวนเงินรวม 67 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2563: 17 ล้านเหรียญ

สหรัฐ) โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัทีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบียคงทีเป็นสกุลเงินเวียดนามดอง และคู่สัญญามี

ภาระผูกพนัทีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบียอา้งอิง LIBOR บวกอตัราทีกาํหนดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

 

สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียกบัสถาบนัการเงินเพอืช่วยใน

การบริหารความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย ดงันี 

 

บริษทัย่อยแห่งหนึงมีสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียกับสถาบนัการเงินแห่งหนึง สําหรับเงินกู้ยืม

ระยะยาวคงเหลือจาํนวนเงินรวม 1,372 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2563: 1,213 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยบริษทั

ย่อยมีภาระผูกพนัทีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบียคงทีเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และคู่สัญญามีภาระผูกพนัที

ตอ้งจ่ายอตัราดอกเบียอา้งอิง LIBOR บวกอตัราทีกาํหนดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

 

(ค.4)   การป้องกันความเสียงในกระแสเงนิสด 

 

กลุ่มบริษทัมีการนาํการบญัชีป้องกนัความเสียงมาถือปฏิบตัิสาํหรับสัญญาอนุพนัธ์บางสัญญา ซึงเขา้เงือนไข

การเป็นเครืองมือป้องกนัความเสียงกระแสเงินสดและกาํหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเสียงโดยพิจารณา

จากความสัมพนัธ์ของรายการอา้งอิงหรือตัวแปรความเสียงระหว่างรายการทีมีการป้องกันความเสียงกับ

เครืองมือป้องกนัความเสียง  
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กลุ่มบริษทัพิจารณาความมีประสิทธิผลของการป้องกนัความเสียง ณ วนัเริมตน้ของความสัมพนัธ์ป้องกนั

ความเสียงและตลอดระยะเวลาทีเหลืออยู่ เพือพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจของ

รายการทีมีการป้องกนัความเสียงและเครืองมือป้องกนัความเสียง ความไม่มีประสิทธิผลส่วนใหญ่อาจเกิด

จากผลกระทบจากความเสียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาและของกลุ่มบริษทัทีมีต่อมูลค่ายุติธรรมของสัญญา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและ/หรือสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียซึงไม่สะทอ้นในการเปลียนแปลง

มูลค่ายุติธรรมของกระแสเงินสดทีมีการป้องกนัความเสียงซึงเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียน

และ/หรืออตัราดอกเบีย ตลอดจนความแตกต่างของช่วงระยะเวลาของธุรกรรมทีป้องกนัความเสียงและ/หรือ

ความแตกต่างของวนัทีกาํหนดราคาใหม่ระหว่างสัญญาแลกเปลียนและกูย้มื 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสํารองการป้องกันความเสียงในกระแสเงินสดทีแสดงอยู่ใน

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ ดงัต่อไปนี 

 

      (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    สาํรอง    สาํรอง 
    การป้องกนั   การป้องกนั 
  มูลค่ารวม  ความเสียงใน  มูลค่ารวม ความเสียงใน 

รายการ  ตามบญัชี  กระแสเงินสด  ตามบญัชี กระแสเงินสด 

        
2564        
สินทรัพยท์างการเงิน  13,356  (16)  1,533 (3) 
หนีสินทางการเงิน  32,693  (211)  3,205 (51) 

รวม    (227)   (54) 

        
2563        
สินทรัพยท์างการเงิน  4,623  34  934 4 
หนีสินทางการเงิน  44,457  (1,470)  3,464 (96) 

รวม    (1,436)   (92) 
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31 การบริหารจัดการทุน 

 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการส่วนทุนของกลุ่มบริษทัคือ เพือดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง  

ต่อเนือง เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอืน  ผูบ้ริหารไดมี้การ

กาํหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัให้มีประสิทธิภาพมากขึน และมีผลประกอบการ 

และฐานะการเงินทีดีและแข็งแกร่งยิงขึน รวมทงัการกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพือ  

การดาํรงไวซึ้งโครงสร้างของทุนและตน้ทุนทางการเงินของทุนทีเหมาะสม 

 

32 ภาระผูกพนักับบคุคลหรือกิจการทีไม่เกยีวข้องกนั 

 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม ดงันี 

 

32.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

        
สัญญาทียงัไม่ได้รับรู้        

ทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง 3,541  3,112  -  - 

เครืองจกัร อุปกรณ์และอืนๆ 5,293  2,485  170  275 

รวม 8,834  5,597  170  275 

 

32.2 ภาระผูกพนัอนืๆ 

 

บริษทัมีสัญญาวา่ดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยั

อนุญาตให้บริษทัใช้ทีดินและสิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเลียงกุ้ง  และใช้เป็นศูนยวิ์จัยและฝึกอบรมแก่ 

อาจารยแ์ละนักวิชาการ ซึงจะสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 ภายใตเ้งือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัมีภาระ

ผูกพนัทีจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัยเป็นจํานวนเงิน 2.2 ล้านบาทต่อปี และจะต้องโอน

กรรมสิทธิในสินทรัพยท์งัหมดของโครงการให้กบัมหาวิทยาลยัเมืออายุของสัญญาสินสุดลง ทงันีราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 มีจาํนวนเงินรวม 15 ลา้นบาท 

(2563: 18 ล้านบาท) 
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32.3 เลตเตอร์ออฟเครดิต 
 

บริษทัย่อยบางแห่งมีภาระผูกพนัภายใตเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตทีออกแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 2,658 ลา้นบาท 

(2563: 2,051 ล้านบาท) 

 

32.4 หนังสือคําประกัน 

 

(ก) บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งมีภาระผูกพนัจากการทีสถาบนัการเงินบางแห่งออกหนงัสือคาํประกนับริษทั

และบริษัทย่อยดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการและอืนๆ เป็นจํานวนเงินรวม 11 ล้านบาท และ 1,518  

ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 16 ล้านบาท  และ 2,490 ล้านบาท ตามลาํดับ) หนงัสือคาํประกนัเหล่านีส่วน

ใหญ่เป็นการคาํประกนัค่าภาษี ค่าอากรตา่งๆ และการขายสินคา้ 

 

(ข) บริษทัย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีภาระผูกพนัจากการออกหนังสือคาํประกันให้กับสถาบันการเงิน 

ในต่างประเทศทีให้สินเชือแก่ลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตวข์องบริษทัย่อยเหล่านันจาํนวน 253 ลา้นบาท 

(2563: 305 ล้านบาท) 

 

32.5 ผู้ให้การสนับสนุน 

 

บริษัทเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน (Sponsor Undertaking) หุ้นกู้อนุพนัธ์ทีออกโดยบริษัทย่อย ตามทีเปิดเผยใน 

หมายเหตุขอ้ 18  

 

33 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

33.1 เมือวนัที 15 ธันวาคม 2564 ทีการประชุมผูถื้อหุ้นพิเศษของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ซึงเป็นบริษทั

ย่อยทีบริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 52.25 มีมติอนุมติัให้นาํหุ้นสามญัของ CPP ออก

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง โดยหุ้นสามญัของ CPP ไดถู้กเพกิถอนออกจาก

การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกงเมือวนัที 18 มกราคม 2565  
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เมือวนัที 25 มกราคม 2565 CPF Investment Co., Ltd. (“CPFI”) ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทัถือหุ้นทางตรงใน

สัดส่วนร้อยละ 100.00 ไดช้าํระราคาหุ้นสามญัของ CPP ทีถูกยกเลิกจาํนวน 6,079,356,827 หุ้น เป็นสัดส่วน

ร้อยละ 25.26 จาํนวนเงิน 6,991 ลา้นดอลลาร์ฮ่องกง หรือเทียบเท่าประมาณ 29,808 ล้านบาท โดยจ่ายจาก

กระแสเงินสดภายในและกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทาํให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของใน CPP 

เพมิขึนจากร้อยละ 52.25 เป็นร้อยละ 76.24 

 

33.2 เมือวนัที 9 ธันวาคม 2564 บริษทัไดย้ืนแบบแสดงรายงานขอ้มูลเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 

ชําระคืนเงินต้นเพียงครังเดียวเมือเลิกบริษัท หรือเมือบริษทัใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ (“หุ้นกู้”) ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ภายใตเ้งือนไขของหุ้นกู ้บริษทัมีสิทธิเลือนการชาํระ

ดอกเบียพร้อมกับสะสมดอกเบียจ่ายไปชาํระในวนัใดๆ ก็ได้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้โดยไม่จาํกัดระยะเวลาและ

จาํนวนครังตามดุลยพินิจของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว โดยเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุน

ทวัไป ในราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จาํนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 15,000 

ลา้นบาท และมีหุ้นกูส้ํารองเพือเสนอขายเพิมเติมไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ลา้น

บาท รวมจาํนวนหุ้นกูที้เสนอขายทงัสินไม่เกิน 18,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทงัสินไม่เกิน 18,000 ลา้น

บาท อตัราดอกเบียของหุ้นกู้ดงักล่าวในปีที 1 - 5 เท่ากบัร้อยละ 4.50 ต่อปี ภายหลงัจากปีที 5 จะมีการปรับ

อัตราดอกเบียทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจาก (1) อัตราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (2) Initial Credit 

Spread และ (3) อตัราร้อยละตามทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือชีชวน 

 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบั “A-” แนวโนม้ “คงที” โดยบริษทั ทริสเรทติง จาํกดั 

เมือวนัที 7 ธนัวาคม 2564 ทงันี บริษทัจะทาํการเสนอขายหุ้นกูใ้นช่วงกุมภาพนัธ์และมีนาคม 2565 

 

34 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทียังไม่ได้ใช้ 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน

หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้ในการจดัทาํ

งบการเงินรวม เนืองจากยงัไม่มีผลบังคบัใช้ กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบเบืองตน้ทีอาจเกิดขึนต่องบการเงิน

จากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ซึงคาดว่าไม่มีผลกระทบทีมี

สาระสาํคญัต่องบการเงินในปีทีถือปฏิบติั 
  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
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35 การเปิดเผยข้อมูลเพมิเติม 

 

ในไตรมาสที 4 ปี 2563 CTI ได้เปลียนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทตามทีเปิดเผยใน 

งบการเงินประจาํปี 2563 

 

ทงันี รายการดงักล่าวมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงของงบกาํไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษทัอย่างมีสาระสําคญั

กลุ่มบริษทัจึงเปิดเผยการเปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินทีไม่รวม CTI สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม เพิมเติม

ดงัต่อไปนี 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม 

  สาํหรับปีสินสุด 

  วนัที 31 ธันวาคม 

  2564  2563 

    (ไม่ไดต้รวจสอบ) 

     
รายไดจ้ากการขาย  512,704  465,597 

รายไดอื้น  16,534  16,821 

รวมรายได้  529,238  482,418 

ตน้ทุนขาย  446,815  376,870 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ้่ายบริหาร  50,880  45,472 

ตน้ทุนทางการเงิน  16,596  16,093 

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ     

สินทรัพยชี์วภาพ  2,381  270 

ค่าใชจ่้ายอนื  -  4,355 

รวมค่าใช้จ่าย  516,672  443,060 

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     

และการร่วมค้าและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  12,566  39,358 

 

 



 

เอกสารแนบ 1-6 ทแีสดงบนเว็บไซต์ 
www.cpfworldwide.com/th/investors/report-56-1-2021/attachment 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดแูลการทําบัญชี  

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกียวคณะกรรมการของบริษัทย่อย 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกยีวกบัหัวหน้าสํานกัตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากบัดแูลการปฎิบัติงาน (Compliance) 

เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการชดุย่อย 

เอกสารแนบ 5 นโยบายกํากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ 

เอกสารแนบ  กฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อย 



บร�ษัท เจร�ญ
โภคภัณ

ฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2564  (แบบ 56-1 One Report)

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

รายงานประจำป� 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พ�. ทาวเวอร� ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท� : 02 766 8000   โทรสาร : 02 638 2139
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