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ส่ วนที่ 3 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน และงบการเงิน
เอกสารแนบที่แสดงบนเว็บไซต์
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริ ษัท ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทําบัญชี
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ าสํานักตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฎิบตั ิงาน (Compliance)
เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
เอกสารแนบ 5 นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน และจรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ
เอกสารแนบ 6 กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

คําจํากัดความ : “บริ ษัท” ที่กล่าวในส่วนที่ 1 – ส่วนที่ 2 นี ้ หมายถึง บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (“ซีพีเอฟ”) และบริ ษัทย่อย
(บริ ษัทที่ซีพีเอฟมีอํานาจควบคุมทังทางตรง
้
และ/หรื อ ทางอ้ อม)
ในกรณีที่รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี ้ อ้ างอิงข้ อมูลที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษัท ให้ ถือว่าข้ อมูลที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์
ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี ้ โดยคณะกรรมการบริ ษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้ องครบถ้ วน
ของข้ อมูลที่อ้างอิงนั ้น เช่นเดียวกับการนําข้ อมูลมาแสดงให้ ปรากฏในรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี ้

สารจากผูบร�หาร
บร�ษทั เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ครบวงจร โดยมีการลงทุนและรวมลงทุนใน
17 ประเทศทัว่ โลก ภายใตวส� ยั ทัศนการเปน
“ครัวของโลก” ที่มีความมุงมั่นในการสราง
ความมัน่ คงทางอาหาร ดวยการเปนองคกร
นวัตกรรมที่จะสงมอบผลิตภัณฑและบร�การ
คุณภาพ ตลอดจนการสรางสินคาใหมที่
สอดคลองตอความพึงพอใจของผูบร�โภค
พรอมไปกับการรักษาความสมดุลระหวาง
ความสำเร็ จ ทางเศรษฐกิ จ พร อ มไปกั บ
การสรางคุณคารวมกับผูมีสวนไดเสียทุก
ภาคส ว น ภายใต ป รั ช ญา 3 ประโยชน สู
ความยั่งยืน ที่มุงสรางสรรคประโยชนเพื่อ
ประเทศ ประชาชน และบร�ษัท พรอมทั�ง
สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ บนพื้นฐานของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
บร�ษทั ใหความสำคัญกับความมุง มัน่ ว�จยั และพัฒนา สรางสรรคนวัตกรรมดานคุณคาอาหาร (Nutrition) และสรางมูลคาเพิม่
ใหกับผลิตภัณฑมุงเนนเพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดีอยางตอเนื่อง รวมถึงจัดใหมีการจัดจำหนายไปยังชองทางตางๆ
ใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบร�โภค มีการบร�หารทรัพยากรอยางมีประสิทธ�ภาพดวยการใชระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Automation) ทั�งนำระบบดิจ�ทัล (Digitization) มาใชในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจและเพิ่มประสิทธ�ภาพ
ดูแลคุณภาพช�ว�ตและความปลอดภัยของพนักงาน พรอมทั�งสงเสร�มเกษตรกร คูคา และสังคมใหเติบโตไปดวยกัน
ป 2564 นับไดวา เปนอีกหนึง่ ปทม่ี คี วามทาทายในการดำเนินธุรกิจจากการระบาดของเช�อ้ ไวรัสโคโรนา 19 (โคว�ด-19) ทีม่ ี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจทัว่ โลก โดยเฉพาะกำลังซ�อ้ ของผูบ ร�โภคทีล่ ดลง รวมถึงการผันเปลีย่ นเขาสูส งั คมบร�บทใหมทเ่ี กิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบร�โภค ซ�่งกอใหเกิดการบร�หารจัดการองคกรใหมีประสิทธ�ภาพที่มุงใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมากข�้น
ภายใตสถานการณที่ทาทายนี้ การสรางความมั่นคงทางอาหารเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญที่สนับสนุนใหโลกกาวขามว�กฤต
ครั�งนี้ไปได บร�ษัทไดวางแผนบร�หารจัดการเพิ่มมาตรการปองกันทั�งกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานใหมี
ความปลอดภัยอยางเขมงวด พรอมไปกับการดูแลพนักงานและครอบครัว รวมถึงการดำเนินการจัดหาวัคซ�นใหกบั พนักงาน
นอกจากนั�น ยังไดมีการประสานงานกับภาครัฐของแตละประเทศเพื่อรวมดูแลสังคมรอบดาน
สำหรับการดูแลสังคมรอบดานนัน� บร�ษทั ไดรว มสรางความมัน่ คงทางอาหารแกสงั คมไทยและในหลายประเทศ ผานโครงการ
"CPF สงอาหารจากใจ รวมตานภัยโคว�ด-19" มาตั�งแตป 2563 และโครงการ "ซ�พีรอยเร�ยงใจ สูภัยโคว�ด-19" สงมอบ
อาหารและเคร�่องดื่มเพื่อบุคลากรทางการแพทยและประชาชนผูประสบความเดือดรอน ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและ
เคร�่องปรุงรส แกโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุมเปราะบาง ศูนยฉีดวัคซ�น จุดตรวจโคว�ดเช�งรุก ศูนยพักคอย

และหนวยงานตางๆ มากกวา 500 แหงทัว่ ประเทศไทย นอกจากนีย้ งั ดำเนินกิจกรรมทีค่ ลายคลึงกันในประเทศอืน่ ทีบ่ ร�ษทั
ลงทุน เชน เว�ยดนาม กัมพูชา ลาว ฟลิปปนส ตุรกี สหรัฐอเมร�กา รัสเซ�ย เปนตนในป 2564 บร�ษัทมีรายไดจากการขาย
รวม 512,704 ลานบาท ดวยมูลคาสินทรัพย 842,681 ลานบาท มีคาใชจายภาษีใหแกภาครัฐ 8,282 ลานบาท โดยการ
ดำเนินงานของบร�ษัทไดรับผลกระทบของการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่สงผลใหมีการบร�โภคที่ลดลง ทำใหราคา
เนือ้ สัตวหลักปรับตัวลดลงจากป 2563 ในหลายพืน้ ที่ ในขณะทีบ่ ร�ษทั มีคา ใชจา ยในการดำเนินงานเพิม่ ข�น้ จากการยกระดับ
มาตรฐานดานสุขอนามัยในสถานประกอบการขัน� สูงสุด พรอมไปกับการดำเนินการเพือ่ ดูแลความปลอดภัยใหกบั พนักงาน
และผลิตภัณฑของโรงงานอยางเต็มที่ นอกจากนั�น ตนทุนวัตถุดิบและตนทุนคาขนสงในป 2564 ปรับตัวสูงข�้น สิ่งเหลานี้
เปนปจจัยหลักทำใหบร�ษัทมีกำไรสุทธ� 13,028 ลานบาทในป 2564 ลดลงจากป 2563
คณะกรรมการบร�ษัทไดมีมติเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 2565 พิจารณาอนุมัติการจายเง�นปนผล
ประจำป 2564 ในอัตราหุน ละ 0.65 บาท โดยเปนเง�นปนผลระหวางกาลทีจ่ า ยใหผถู อื หุน เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2564 จำนวน
0.40 บาทตอหุน และเปนเง�นปนผลประจำปที่เสนอจายใหผูถือหุนจำนวน 0.25 บาทตอหุน
ในป 2564 บร�ษัทมีการเปลี่ยนแปลงดานการลงทุนที่มีนัยสำคัญ 2 โครงการ ไดแก
1) การโอนกิจการทั�งหมดของบร�ษัท ซ�.พี. ร�เทล โฮลดิ้ง จำกัด ซ�่งลงทุนในธุรกิจคาปลีกหร�อกิจการโลตัสส ที่เดิมบร�ษัท
ถือหุนรอยละ 20 ใหแกบร�ษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro”) โดยบร�ษัทไดรับหุนเพิ่มทุนของ Makro เปน
คาตอบแทน ทำใหบร�ษัทถือหุนโดยตรงใน Makro รอยละ 10.21 ตอมาบร�ษัทไดดำเนินการเสนอขายหุนสามัญ Makro
บางสวนใหแกประชาชนทั่วไป สงผลใหบร�ษัทถือหุนโดยตรงใน Makro รอยละ 8.85 เมื่อรายการแลวเสร็จ
2) การนำหุนสามัญทั�งหมดของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยที่บร�ษัทถือหุนรอยละ 49.74
ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง สงผลใหสัดสวนการถือหุนสามัญใน CPP เพิ่มข�้นเปน
รอยละ 75.00 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565
สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการบร�ษัท ผูบร�หารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนสำหรับ
การสนับสนุนและความไววางใจที่ดีเสมอมา บร�ษัทยังคงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามว�สัยทัศน “ครัวของโลก” เพื่อสราง
ความมั่นคงทางอาหาร บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดำเนิน
ธุรกิจเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนตลอดไป

นายสุภกิต เจ�ยรวนนท
ประธานกรรมการ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสร�ฐ
ประธานคณะผูบร�หาร

สารจากผูบร�หาร
บร�ษทั เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ครบวงจร โดยมีการลงทุนและรวมลงทุนใน
17 ประเทศทัว่ โลก ภายใตวส� ยั ทัศนการเปน
“ครัวของโลก” ที่มีความมุงมั่นในการสราง
ความมัน่ คงทางอาหาร ดวยการเปนองคกร
นวัตกรรมที่จะสงมอบผลิตภัณฑและบร�การ
คุณภาพ ตลอดจนการสรางสินคาใหมที่
สอดคลองตอความพึงพอใจของผูบร�โภค
พรอมไปกับการรักษาความสมดุลระหวาง
ความสำเร็ จ ทางเศรษฐกิ จ พร อ มไปกั บ
การสรางคุณคารวมกับผูมีสวนไดเสียทุก
ภาคส ว น ภายใต ป รั ช ญา 3 ประโยชน สู
ความยั่งยืน ที่มุงสรางสรรคประโยชนเพื่อ
ประเทศ ประชาชน และบร�ษัท พรอมทั�ง
สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ บนพื้นฐานของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
บร�ษทั ใหความสำคัญกับความมุง มัน่ ว�จยั และพัฒนา สรางสรรคนวัตกรรมดานคุณคาอาหาร (Nutrition) และสรางมูลคาเพิม่
ใหกับผลิตภัณฑมุงเนนเพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดีอยางตอเนื่อง รวมถึงจัดใหมีการจัดจำหนายไปยังชองทางตางๆ
ใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบร�โภค มีการบร�หารทรัพยากรอยางมีประสิทธ�ภาพดวยการใชระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Automation) ทั�งนำระบบดิจ�ทัล (Digitization) มาใชในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจและเพิ่มประสิทธ�ภาพ
ดูแลคุณภาพช�ว�ตและความปลอดภัยของพนักงาน พรอมทั�งสงเสร�มเกษตรกร คูคา และสังคมใหเติบโตไปดวยกัน
ป 2564 นับไดวา เปนอีกหนึง่ ปทม่ี คี วามทาทายในการดำเนินธุรกิจจากการระบาดของเช�อ้ ไวรัสโคโรนา 19 (โคว�ด-19) ทีม่ ี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจทัว่ โลก โดยเฉพาะกำลังซ�อ้ ของผูบ ร�โภคทีล่ ดลง รวมถึงการผันเปลีย่ นเขาสูส งั คมบร�บทใหมทเ่ี กิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบร�โภค ซ�่งกอใหเกิดการบร�หารจัดการองคกรใหมีประสิทธ�ภาพที่มุงใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมากข�้น
ภายใตสถานการณที่ทาทายนี้ การสรางความมั่นคงทางอาหารเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญที่สนับสนุนใหโลกกาวขามว�กฤต
ครั�งนี้ไปได บร�ษัทไดวางแผนบร�หารจัดการเพิ่มมาตรการปองกันทั�งกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานใหมี
ความปลอดภัยอยางเขมงวด พรอมไปกับการดูแลพนักงานและครอบครัว รวมถึงการดำเนินการจัดหาวัคซ�นใหกบั พนักงาน
นอกจากนั�น ยังไดมีการประสานงานกับภาครัฐของแตละประเทศเพื่อรวมดูแลสังคมรอบดาน
สำหรับการดูแลสังคมรอบดานนัน� บร�ษทั ไดรว มสรางความมัน่ คงทางอาหารแกสงั คมไทยและในหลายประเทศ ผานโครงการ
"CPF สงอาหารจากใจ รวมตานภัยโคว�ด-19" มาตั�งแตป 2563 และโครงการ "ซ�พีรอยเร�ยงใจ สูภัยโคว�ด-19" สงมอบ
อาหารและเคร�่องดื่มเพื่อบุคลากรทางการแพทยและประชาชนผูประสบความเดือดรอน ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและ
เคร�่องปรุงรส แกโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุมเปราะบาง ศูนยฉีดวัคซ�น จุดตรวจโคว�ดเช�งรุก ศูนยพักคอย

และหนวยงานตางๆ มากกวา 500 แหงทัว่ ประเทศไทย นอกจากนีย้ งั ดำเนินกิจกรรมทีค่ ลายคลึงกันในประเทศอืน่ ทีบ่ ร�ษทั
ลงทุน เชน เว�ยดนาม กัมพูชา ลาว ฟลิปปนส ตุรกี สหรัฐอเมร�กา รัสเซ�ย เปนตนในป 2564 บร�ษัทมีรายไดจากการขาย
รวม 512,704 ลานบาท ดวยมูลคาสินทรัพย 842,681 ลานบาท มีคาใชจายภาษีใหแกภาครัฐ 8,282 ลานบาท โดยการ
ดำเนินงานของบร�ษัทไดรับผลกระทบของการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่สงผลใหมีการบร�โภคที่ลดลง ทำใหราคา
เนือ้ สัตวหลักปรับตัวลดลงจากป 2563 ในหลายพืน้ ที่ ในขณะทีบ่ ร�ษทั มีคา ใชจา ยในการดำเนินงานเพิม่ ข�น้ จากการยกระดับ
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คณะกรรมการบร�ษัทไดมีมติเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 2565 พิจารณาอนุมัติการจายเง�นปนผล
ประจำป 2564 ในอัตราหุน ละ 0.65 บาท โดยเปนเง�นปนผลระหวางกาลทีจ่ า ยใหผถู อื หุน เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2564 จำนวน
0.40 บาทตอหุน และเปนเง�นปนผลประจำปที่เสนอจายใหผูถือหุนจำนวน 0.25 บาทตอหุน
ในป 2564 บร�ษัทมีการเปลี่ยนแปลงดานการลงทุนที่มีนัยสำคัญ 2 โครงการ ไดแก
1) การโอนกิจการทั�งหมดของบร�ษัท ซ�.พี. ร�เทล โฮลดิ้ง จำกัด ซ�่งลงทุนในธุรกิจคาปลีกหร�อกิจการโลตัสส ที่เดิมบร�ษัท
ถือหุนรอยละ 20 ใหแกบร�ษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro”) โดยบร�ษัทไดรับหุนเพิ่มทุนของ Makro เปน
คาตอบแทน ทำใหบร�ษัทถือหุนโดยตรงใน Makro รอยละ 10.21 ตอมาบร�ษัทไดดำเนินการเสนอขายหุนสามัญ Makro
บางสวนใหแกประชาชนทั่วไป สงผลใหบร�ษัทถือหุนโดยตรงใน Makro รอยละ 8.85 เมื่อรายการแลวเสร็จ
2) การนำหุนสามัญทั�งหมดของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยที่บร�ษัทถือหุนรอยละ 49.74
ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง สงผลใหสัดสวนการถือหุนสามัญใน CPP เพิ่มข�้นเปน
รอยละ 75.00 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565
สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการบร�ษัท ผูบร�หารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนสำหรับ
การสนับสนุนและความไววางใจที่ดีเสมอมา บร�ษัทยังคงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามว�สัยทัศน “ครัวของโลก” เพื่อสราง
ความมั่นคงทางอาหาร บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดำเนิน
ธุรกิจเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนตลอดไป

นายสุภกิต เจ�ยรวนนท
ประธานกรรมการ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสร�ฐ
ประธานคณะผูบร�หาร

โครงสรางการดำเนินธุรกิจ

ความมุงมั่นของบร�ษัท
ครัวของโลก

สงมอบผลิตภัณฑที่เปยมไปดวยคุณภาพ
ใหแกผูบร�โภคทั่วทุกมุมโลก

ว�สัยทัศน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดำเนินธุรกิจเกษตรอ�ตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพ�่อนำเสนอผลิตภัณฑ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในดานคุณคาทางโภชนาการ รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบ
ยอนกลับได โดยมุงมั่นในการสรางธุรกิจตามพ�้นที่ยุทธศาสตร และใหความสำคัญ
ในการสรางกระบวนการผลิตทีท่ นั สมัยไดมาตรฐานระดับสากล ใชทรัพยากรทีม่ อี ยูจ ำกัด
อยางคุมคาและเปนมิตรตอสิ�งแวดลอม เพ�่อยกระดับข�ดความสามารถในการแขงขัน
ในระดับแนวหนาของอ�ตสาหกรรม และสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนอยางเหมาะสม
ดวยความใสใจในผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนเพ�่อการเติบโตอยางยั่งยืน

พันธกิจ

37%

*

กิจการประเทศไทย

31%*
ในประเทศ

6%*
สงออก

63%

*

กิจการตางประเทศ

22%*
เว�ยดนาม(2)

6%*
จ�น(2)

24%*
อื่น ๆ(3)

ทิศทางกลยุทธเพ�อ่ การเติบโตอยางยัง่ ยืน
เติบโตอยางยั่งยืน

มุงสูความเปนเลิศ

สรางพ�้นฐานที่มั่นคง

ขยายธุรกิจ
เกษตรอ�ตสาหกรรม
และอาหารครบวงจร

เปนผูนำแหงคุณภาพ
และอาหารปลอดภัย

มุงเนนการพัฒนา
บุคลากร

สรางศักยภาพการเติบโต
สูระดับโลก

สรางสรรคนวัตกรรม
และเพ��มประสิทธิภาพ

รับผ�ดชอบตอสังคม
และสิ�งแวดลอม

การกำกับดูแลกิจการ
สามประโยชน สูความยั่งยืน
(ตอประเทศ ประชาชนและบร�ษัท)
ทําเร็ว
และมีคุณภาพ

มีคุณธรรม ความซื่อสัตย
และรูจักตอบแทนบุญคุณ
ทําเร�่องยาก
ใหเปนเร�่องงาย

ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

สรางสรรค
สิ�งใหม

* % ของรายไดจากการขาย ป 2564

บร�ษัทรวม
และการรวมคา(1)

อังกฤษ
สาธารณรัฐจ�น (ไตหวัน)
สหรัฐอเมร�กา
อินเดีย
มาเลเซีย
ฟ�ลิปปนส
รัสเซีย
กัมพ�ชา
ตุรกี
จ�น (CTEI)
ลาว
โปแลนด
เบลเยียม
ศร�ลังกา

Andhra Pradesh Broodstock (74.99%)
Multiplicationcentre
ซีพ�-เมจ�
(59.99%)
HyLife
(50.10%)
Westbridge Foods Holding (50.00%)
B.V.
รอส บร�ดเดอรส สยาม
(49.99%)
อาเบอร เอเคอรส ประเทศไทย (49.98%)
SuperDrob
(49.45%)
Camanor Produtos Marinhos (40.00%)
A.P.P Enterprise, Inc.
(39.60%)
บมจ.ซีพ� ออลล
(33.99%)
Well Well Invest S.A.
(33.33%)
สยาม ร�เว�ย
(29.99%)
Rosleko SP.ZO.O
(26.67%)
นว 84
(25.00%)
Lotus Distribution
(20.50%)
International Limited
Feng Sheng Livestock
(19.50%)
BHJ Kalino Food AB
(15.08%)
บมจ. สยามแม็คโคร
(8.85%)
บร�ษัทรวมและการรวมคาอื่นของ CPP
และ CTEI(4)

หมายเหตุ:
(1)
% การถือหุน หมายถึงการถือหุนโดยบร�ษัท ทั้งทางตรงและทางออม
(2)
ดําเนินงานภายใต C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”)
(3)
รายชื่อพ�้นที่ที่มีฐานการผลิต
(4)
กลุมบร�ษัทรวมและการรวมคาอื่นของ CPP และ CTEI ดูรายละเอียดไดที่หมายเหตุประกอบงบการเง�นสําหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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อาเบอร เอเคอรส ประเทศไทย (49.98%)
SuperDrob
(49.45%)
Camanor Produtos Marinhos (40.00%)
A.P.P Enterprise, Inc.
(39.60%)
บมจ.ซีพ� ออลล
(33.99%)
Well Well Invest S.A.
(33.33%)
สยาม ร�เว�ย
(29.99%)
Rosleko SP.ZO.O
(26.67%)
นว 84
(25.00%)
Lotus Distribution
(20.50%)
International Limited
Feng Sheng Livestock
(19.50%)
BHJ Kalino Food AB
(15.08%)
บมจ. สยามแม็คโคร
(8.85%)
บร�ษัทรวมและการรวมคาอื่นของ CPP
และ CTEI(4)

หมายเหตุ:
(1)
% การถือหุน หมายถึงการถือหุนโดยบร�ษัท ทั้งทางตรงและทางออม
(2)
ดําเนินงานภายใต C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”)
(3)
รายชื่อพ�้นที่ที่มีฐานการผลิต
(4)
กลุมบร�ษัทรวมและการรวมคาอื่นของ CPP และ CTEI ดูรายละเอียดไดที่หมายเหตุประกอบงบการเง�นสําหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กิจการของบร�ษัท
บร�ษัทมีการลงทุนและรวมลงทุนใน 17 ประเทศ

สงออกไปกวา

ผูบร�โภค

40
5
ประเทศ
ทว�ปทั่วโลก

>4,000
ลานคน

ทว�ปยุโรป
อังกฤษ
ธุรกิจอาหาร

รัสเซีย
อาหารสัตวบก
ไกเนื้อครบวงจร
ฟารมสุกร

ตุรกี
ไกเนื้อครบวงจร

เบลเยียม

โปแลนด

อาหารพรอมทาน

ฟารมไกเนื้อ
ธุรกิจอาหาร

ทว�ปอเมร�กาเหนือ
สหรัฐอเมร�กา

แคนาดา
สุกรครบวงจร

ฟารมสุกร และแปรรูปสุกร
ฟารมกุง
อาหารพรอมทาน

ทว�ปอเมร�กาใต
บราซิล
ฟารมกุงและแปรรูปกุง

ทว�ปเอเชีย
ไทย

เว�ยดนาม
สัตวบก สัตวน้ำครบวงจร

หมายเหตุ:
เฉพาะที่มีฐานการผลิตและเปนบร�ษัทยอย รวม และรวมคา

สัตวบก สัตวน้ำครบวงจร

จ�น

อินเดีย
สัตวบก สัตวน้ำครบวงจร

สาธารณรัฐจ�น (ไตหวัน)
สัตวบกครบวงจร

ไกเนื้อครบวงจร
อาหารสัตวน้ำ
และฟารมสัตวน้ำ

ศร�ลังกา
อาหารพรอมทาน

กัมพ�ชา
สัตวบกครบวงจร

ฟ�ลิปปนส
สัตวบกครบวงจร
อาหารสัตวน้ำ
และฟารมสัตวน้ำ

มาเลเซีย
สัตวบก สัตวน้ำ
ครบวงจร

ลาว
สัตวบกครบวงจร
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ธุรกิจอาหาร
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อาหารสัตวบก
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เบลเยียม
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ฟารมไกเนื้อ
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ทว�ปอเมร�กาเหนือ
สหรัฐอเมร�กา

แคนาดา
สุกรครบวงจร

ฟารมสุกร และแปรรูปสุกร
ฟารมกุง
อาหารพรอมทาน

ทว�ปอเมร�กาใต
บราซิล
ฟารมกุงและแปรรูปกุง

ทว�ปเอเชีย
ไทย

เว�ยดนาม
สัตวบก สัตวน้ำครบวงจร

หมายเหตุ:
เฉพาะที่มีฐานการผลิตและเปนบร�ษัทยอย รวม และรวมคา

สัตวบก สัตวน้ำครบวงจร

จ�น

อินเดีย
สัตวบก สัตวน้ำครบวงจร

สาธารณรัฐจ�น (ไตหวัน)
สัตวบกครบวงจร

ไกเนื้อครบวงจร
อาหารสัตวน้ำ
และฟารมสัตวน้ำ

ศร�ลังกา
อาหารพรอมทาน

กัมพ�ชา
สัตวบกครบวงจร

ฟ�ลิปปนส
สัตวบกครบวงจร
อาหารสัตวน้ำ
และฟารมสัตวน้ำ

มาเลเซีย
สัตวบก สัตวน้ำ
ครบวงจร

ลาว
สัตวบกครบวงจร

ธุุรกิิจของบริิษััทโดยสรุุป
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจเกษตรอุุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
โดยจํําแนกธุุรกิิจตามลัักษณะผลิิตภััณฑ์์เป็็น 3 ประเภท

ธุุรกิิจอาหารสััตว์์
(Feed)

ธุุรกิิจการเลี้้�ยงสััตว์์และแปรรููป
(Farm and Processing)

ธุุรกิิจอาหาร
(Food)

ได้้แก่่ การผลิิตและจำำ�หน่่ายอาหารสััตว์์ ได้้แก่่ การเพาะพัันธุ์์�สัตั ว์์ การเลี้้ย� งสััตว์์ ได้้แก่่ การผลิิตเนื้้อ� สััตว์์แปรรููปกึ่่ง� ปรุุงสุุก
เพื่่� อ การค้้ า และการแปรรูู ป เนื้้� อ สัั ต ว์์ และปรุุงสุุก และการผลิิตผลิิตภััณฑ์์อาหาร
ขั้้�นพื้้�นฐาน
สำำ�เร็็จรููปหรืืออาหารพร้้อมรัับประทาน รวม
ถึึงกิิจการช่่องทางการจำำ�หน่่ายอาหาร
และร้้านอาหาร

ผลิิตอาหารสััตว์์

พัั ฒ นานวัั ต กรรมกระบวนการผลิิ ต
อาหารสััตว์์อย่่างต่่อเนื่่�อง ควบคู่่�ไปกัับ
การให้้ความสำำ�คััญต่่อการดููแลรัักษา
สิ่่ง� แวดล้้อม และลดผลกระทบต่่อชุุมชน
มีีการสนััั� บ สนุุ นภ าคการผลิิิ� ต ของ
เกษตรกรท้้้� อ งถิ่่� น ตลอดจนมีีระบบ
ตรวจสอบย้้อนกลัับถึงึ ที่่�มาของวััตถุุดิบิ
เพื่่�อแสดงถึึงความโปร่่งใส สร้้างความ
ไว้้ใจต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

เลี้้�ยงสััตว์์และแปรรููป

นำำ� เทคโนโลยีีี�ทััั�นสมััั� ย และเป็็ นมิิ ต ร
กััั� บ สิ่่� ง แวดล้้ อ มมาใช้้้� ต ลอดกระบวน
การเลี้้�ยง ควบคู่่่��ไปกััั�บการดููแลความ
เป็็นอยู่่่��ที่่ีี��ดีีของสัััต� ว์์์ต� ามหลััั�กสวััั�สดิิิ�ภาพ
สััตว์์์�สากลเพื่่่�อให้้้�ได้้้�มาซึ่่�่งผลิิิ�ตภััั�ณฑ์์์�
ที่่่��มีีี�คุุณภาพและความปลอดภััยตาม
มาตรฐานสากล

ผลิิตอาหาร

เพิ่่�มมููลค่า่ ผลิิตภััณฑ์์อาหารแปรรููปและ
ผลิิตภััณฑ์์อาหารพร้้อมรัับประทานที่่�มีี
คุุณภาพในด้้านคุุณค่่าทางโภชนาการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีี ราคา
เข้้ า ถึึ ง ได้้ ด้้ ว ยนวัั ต กรรมการผลิิ ต
ที่่�ทัันสมัยั เป็็นมิติ รต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และ
สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้ตลอด
กระบวนการผลิิต

สััดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามผลิิตภััณฑ์์

25

%
ธุุรกิิจอาหารสััตว์์

54

%
ธุุรกิิจการเลี้้�ยงสััตว์์
และแปรรููป

21

%
ธุุรกิิจอาหาร

สััดส่่วนรายได้้จากการขาย
แบ่่งตามขอบเขตการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

63
%
ต่่างประเทศ

31
%
ประเทศไทย
(ในประเทศ)

6

%
ประเทศไทย
(ส่่งออก)

ขอบเขตในการดำำ�เนิินธุุรกิิจจำำ�แนกออกเป็็น 2 ส่่วนหลััก
กิิจการประเทศไทย

กิิจการต่่างประเทศ

ประกอบธุุรกิิจเกษตรอุุตสาหกรรมและอาหารเพื่่�อจำำ�หน่่าย ลงทุุนและร่่วมลงทุุนในธุุรกิิจเกษตรอุุตสาหกรรมและอาหาร
ในประเทศไทย และเพื่่�อส่่งออกไปยัังต่่างประเทศมากกว่่า ใน 16 ประเทศ ได้้แก่่ เวีียดนาม จีีน รวมถึึงสาธารณรััฐจีีน
40 ประเทศ
(ไต้้หวััน) อัังกฤษ สหรััฐอเมริิกา อิินเดีีย มาเลเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์
รััสเซีีย กััมพููชา ตุุรกีี ลาว โปแลนด์์ เบลเยีียม ศรีีลัังกา และ
ร่่วมทุุนในแคนาดา และบราซิิล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน)
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
ส่ วนที 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
1.

โครงสร้ างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดําเนินงานของบริษัท
ด้ วยวิสยั ทัศน์ “ครัวของโลก” ทีมีการเติบโตอย่างยังยืน บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (“ซีพีเอฟ”) และบริ ษัทย่อย
(รวมเรียกซีพีเอฟและบริษัทย่อยว่า “บริษัท”) มุ่งมันสร้ างสรรค์พฒ
ั นานวัตกรรมในการดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบ
วงจร เพื อสร้ างความมันคงทางอาหาร โดยการเสนอผลิตภัณ ฑ์ ทีมีคุณ ภาพด้ านคุณ ค่า ทางโภชนาการ และความปลอดภัย สามารถ
ตรวจสอบย้ อนกลับได้ โดยสร้ างธุรกิจตามพืนทียุทธศาสตร์ ทีเหมาะสม ให้ ความสําคัญ ในการมีกระบวนการผลิตทีทัน สมัย ได้ มาตรฐาน
ระดับสากล ใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นมิตรต่อชุมชนและสิงแวดล้ อม เพือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
ในระดับแนวหน้ าของอุตสาหกรรม และสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเหมาะสม ด้ วยความใส่ใจทีจะสร้ างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน
เพือเป็ นการผลักดันวิสัยทัศน์และพันธกิจข้ างต้ นให้ บรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการทบทวนและอนุ มัติกลยุทธ์
ของบริ ษัท เป็ นประจําทุ กปี โดยทิศทางกลยุทธ์ องค์ ก ร ประกอบด้ วย 3 ด้ านหลัก คือ “เติ บโตอย่ างยังยืน มุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
และสร้ างพืนฐานทีมันคง” ควบคู่ไปกับการสร้ างวัฒนธรรมองค์ กรด้ วยค่ านิยม CPF Way บนพืนฐานการกํากับดูแลกิจการทีดี
อั น รวม ถึ ง ก ารกํ ากั บ ก าร
ป ฏิ บั ติ ต ามก ฎ เก ณ ฑ์ ก าร
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ ก า ร
บริหารความเสียงทีครอบคลุม
พร้ อมไปกับ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและรักษาไว้ ซึงสิงแวดล้ อ ม
ทีดี
บริ ษั ท มี ค วามเชื อมันใน
ศั ก ยภาพ การเติ บ โตและการ
พัฒ นาของอุต สาหกรรมเกษตร
แล ะอาหารในหลายประเทศ
ทั วโลก รวมถึ ง การเติ บ โตของ
การบริ โภคในระยะยาว จึ ง ได้
กํ า หนดกลยุท ธ์ ก ารขยายธุ ร กิ จ
ไปยั ง ต่ า งประเทศ ด้ วยการนํ า
ความรู้ ความเชี ยวชาญในธุร กิ จ
เกษตรครบ วงจรที ทั น สมั ย ไป
ลงทุนในประเทศต่างๆ ขณะเดียวกัน บริษัทมีกลยุทธ์ในการเพิมมูลค่าให้ กบั ธุรกิจ เพือตอบสนองต่อความเปลียนแปลงด้ านพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภค เช่น ธุ รกิจอาหารพร้ อมรับ ประทานและสิน ค้ าแปรรู ปภายใต้ ตราสิน ค้ าซี พีแ ละตราสิ น ค้ าอืนของบริ ษั ท รวมถึ งการขยายช่อ ง
ทางการจัดจําหน่ายสินค้ าอย่างทัวถึง รวมทังสรรค์สร้ างนวัตกรรมเพือประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและนวัตกรรมด้ านผลิตภัณ ฑ์ ทีมี
คุณค่าทางโภชนาการทีดีขึน บริ ษัทให้ ความสําคัญอย่างยิงด้ านการสร้ างความผูกพันองค์กรและการพัฒนาทักษะความรู้ ให้ กับพนักงาน
พร้ อมไปกับการดูแลบุคลากรและครอบครัว

(1) โครงสร้ างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้ าที 1
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1.1.2 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
ประวัติความเป็ นมา
ซี พี เอฟจดทะเบีย นเป็ นบริ ษัท จํากัด เมือวัน ที 17 มกราคม 2521 ในนาม “บริ ษั ท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อาหารสัต ว์ จํ ากัด” ด้ ว ยทุ น
จดทะเบียนเริ มแรก 5 ล้ านบาท โดยเริ มด้ วยธุรกิจอาหารสัตว์บกและการเลียงสัตว์บกในประเทศไทย ต่อมาในเดือนธันวาคม 2530 ซีพีเอฟ
ได้ รับ อนุญ าตให้ นําหุ้นสามัญ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยภายใต้ ชือย่อหลักทรัพย์ว่า
“CPF” หลังจากนัน บริ ษัทได้ ข ยายเข้ าสู่ธุรกิจการเลียงกุ้งครบวงจรในปี 2531 และแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัดในเดือ นมกราคม
2537
ในปี 2541 ซีพีเอฟได้ เข้ าซือบริ ษัท ทีดําเนินธุรกิจเกษตรอุต สาหกรรมด้ านการเลียงสัต ว์ และการแปรรู ปเนือสัตว์ข องเครื อเจริ ญ
โภคภัณฑ์ เข้ ามาอยู่ภายใต้ การบริ หารงานของซีพีเอฟ โดยได้ ดําเนินการเสร็ จสมบูรณ์ ในช่วงต้ นปี 2542 และเปลียนชือบริ ษัทเป็ น “บริ ษัท
เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)” พร้ อมประกาศวิสยั ทัศน์ความต้ องการเป็ น “ครัวของโลก” (Kitchen of the World) ทีมีการดําเนิน
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพือผลิตสินค้ าเนือสัตว์ และสินค้ าอาหารคุณ ภาพให้ แก่ผ้ ูบริ โภคทัวโลก หลังจากนัน บริ ษัทได้ มีการ
ขยายธุรกิจไปลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนือง และในปี 2548 ได้ เริ มใช้ ตราสินค้ า กับสินค้ าเนือสัตว์แปรรู ปพืนฐาน พร้ อมกับการ
เริ มธุรกิจการผลิตสินค้ าอาหารพร้ อมรับประทานภายใต้ ตราสินค้ าดังกล่าวออกจําหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปต่างประเทศ รวมถึง
การขยายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทในรูปแบบธุรกิจค้ าปลีกสินค้ าอาหาร และร้ านอาหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ซีพีเอฟมีทุนชําระแล้ ว 8,611,242,385 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 8,611,242,385 หุ้น และมี
มูลค่าตามราคาตลาด ประมาณ 219,587 ล้ านบาท
การเปลี ยนแปลงและพัฒนาทีสําคัญในปี 2564
- ลงทุนในบริษัททีถือครองทีดินเพือใช้ ในการปลูกพืชเพือการเกษตร
ในเดือนมีนาคม 2564 บริ ษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (“CPFTH”) ซึงเป็ นบริษัทย่อยทีซีพีเอฟถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
ได้ เข้ าซือหุ้นสามัญ ทังหมดในบริ ษัท สวนสมบูรณ์ จํากัด ทีถือ ครองทีดินเพือใช้ ในการปลูก พืชเพือการเกษตร ส่งผลให้ บริ ษัท
สวนสมบูรณ์ จํากัด มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของซีพีเอฟ
- ซือหุ้นสามัญเพิมเติมใน C.P. Aquaculture (India) Private Limited (“CPA”)
ในเดือนเมษายน 2564 และเดือนมิถุนายน 2564 ซีพเี อฟและบริ ษัทย่อยได้ เข้ าซือหุ้นสามัญเพิมเติมอีกร้ อยละ 30.50 และ 12.50
ของจํานวนหุ้นทังหมดของ C.P. Aquaculture (India) Private Limited (“CPA”) ตามลําดับ ทําให้ สัดส่วนการถื อหุ้น CPA จาก
เดิม ทีถื อ อยู่ร้อยละ 31.70 เพิมขึ นเป็ นร้ อยละ 75.00 และ CPA เปลียนสถานะจากบริ ษัทร่ วมเป็ น บริ ษัทย่อ ยของซีพี เอฟ โดย
CPA เป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนจัดตังในประเทศอิน เดี ย โดยประกอบธุ รกิ จหลักคื อ ผลิต และจําหน่ายอาหารกุ้ง ฟาร์ มเพาะฟั ก
ลูกกุ้ง และจําหน่ายกุ้งแปรรูปขันต้ น
- ลงทุนในธุรกิจนําเข้ าและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศเกาหลีใต้
ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษัท ซี.พี.เมอร์ แชนไดซิง จํากัด (“CPM”) ซึงเป็ นบริษัทย่อยทีซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ
99.99 ได้ เข้ าซือหุ้น สามัญ ทังหมดของ Consumer Package Commerce Co., Ltd. ที ประกอบธุรกิ จ นํ า เข้ าและจัด จํ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศเกาหลีใต้ ส่งผลให้ Consumer Package Commerce Co., Ltd. มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อม
ของซีพีเอฟกกกก
- ลงทุนในธุรกิจการจัดการคลังสินค้ าและโลจิสติกส์
ในเดือนธันวาคม 2564 ซีพีเอฟได้ เข้ าซื อหุ้นสามัญ ในบริ ษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้ นท์ จํา กัด (“AM”) ซึงประกอบธุรกิจการ
จัดการคลังสินค้ าและโลจิสติกส์ คิดเป็ นร้ อยละ 19.00 ของทุนจดทะเบียนทังหมดของ AM โดย AM เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.997
ในบริ ษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จํากัด ซึงเป็ นบริษัททีดําเนินธุรกิจให้ บริการด้ านโลจิสติกส์
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- โอนกิจการทังหมดของบริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิง จํากัด (“CPRH”) การทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดในบริ
ั
ษัท สยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน) (“MAKRO”) ร่วมกับ บริ ษัท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์โฮลดิง จํากัด (“CPH”) และการเสนอขายหุ้นใน MAKRO ให้ แก่
ประชาชนทัวไป
(1) การโอนกิ จ การทั งหมดของ CPRH ซึ งเป็ นบริ ษั ท ร่ ว มที ซี พี เ อฟถื อ หุ้ น ทางอ้ อ มในสัด ส่ วนร้ อยละ 20.00 ผ่ า น CPM
ให้ แก่MAKRO (“EBT”) ซึงมีมลู ค่ารวม 43,589,814,450 บาท (คํานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 20.00 ของ CPM ใน
CPRH) โดย MAKRO ได้ ออกหุ้นเพิมทุนใหม่ให้ แก่ CPRH ในจํานวน 5,010,323,500 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น เพือเป็ นการชําระค่าตอบแทนสําหรับการทํา EBT ดังกล่าว ซึงรายการ EBT ดังกล่าว
ได้ เสร็ จสมบูรณ์แล้ วเมือวันที 25 ตุลาคม 2564 และ CPRH ได้ จดทะเบียนเลิกบริ ษัทและเริ มชําระบัญชี โดย CPRH ได้ โอน
ทรัพย์สินทังหมดของ CPRH รวมถึงหุ้นใน MAKRO ให้ แก่ CPM ในฐานะผู้ถือหุ้นของ CPRH ตามสัดส่วนการถือหุ้นจํานวน
1,002,064,700 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10.21
(2) การทํ าคํ าเสนอซื อหลัก ทรั พ ย์ ทังหมดใน MAKRO โดย CPM ร่ ว มกั บ CPH อัน เป็ นผลจาก EBT ตามหลัก เกณฑ์ ข อง
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพือ
ครอบงํากิ จ การ ลงวัน ที 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทังที ได้ มีก ารแก้ ไขเพิ มเติ ม ) เนื องจากจํ านวนหุ้ น ที CPM จะถื อ ใน
MAKRO ร่ วมกับบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 76.19 ของจํานวนหุ้นทีมี
สิทธิ ออกเสียงทังหมดของ MAKRO ในช่วงระหว่างวันที 27 ตุลาคม 2564 ถึ ง วัน ที 30 พฤศจิก ายน 2564 ซึงเมือสิ นสุด
ระยะเวลาการทําคําเสนอซือ ปรากฎว่า มี ผ้ ูแ สดงเจตนาเสนอขายหุ้น MAKRO รวมทังสิ น 4,117 หุ้น ในการนี CPM จึ ง
ได้ รับ ซื อหุ้ น สามัญ MAKRO คิ ด เป็ นสัด ส่ วนหนึ งในสามของจํ านวนหุ้ น ที มี ผ้ ู ต อบรั บ คํ า เสนอซื อในการทํ า คํ าเสนอซื อ
หลักทรัพย์ทงหมดใน
ั
MAKRO หรื อ 1,372 หุ้น
(3) การเสนอขายหุ้น MAKRO ของ CPM ให้ แก่ ประชาชนทัวไป (Public Offering) ภายหลังรายการลํ าดับ ที 1 และ 2 เสร็ จ
สมบูรณ์ แล้ ว โดย MAKRO ได้ ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ประชาชนทัวไป (Public Offering หรื อ
“PO”) ในช่วงวันที 4 ถึง 9 ธันวาคม 2564 ซึง CPM ได้ นําหุ้นสามัญ MAKRO ที CPM ได้ รับจากการคืนเงินลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้ น ของ CPRH ตามที ชี แจงไปในรายการลํ าดับ ที 1 จํ านวน 66 ล้ า นหุ้ น ร่ ว มเสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนทัวไป (Public
Offering) ด้ วย ส่ งผลให้ สัดส่วนการถื อหุ้นของ CPM ใน MAKRO ลดลงจากร้ อยละ 10.21 ของจํา นวนหุ้นสามัญ ทีออก
และจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ MAKRO ภายหลังจากการทํ า EBT เหลือร้ อยละ 8.85 ของจํานวนหุ้นสามัญ ทีออกและ
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ MAKRO ภายหลัง PO ของ MAKRO เสร็จ
- ลงทุนในธุรกิจสุกรในประเทศรัสเซีย
ในเดื อนธั น วาคม 2564 LLC RBPI Voronezh ซึ งเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยทางอ้ อ มที จัด ตังขึนใหม่ ข องซี พี เอฟ ได้ เข้ าซือธุ รกิจ สุก รใน
ประเทศรั สเซีย ได้ แก่ LLC Agro-Sojuz TS และ LLC Mjaso-Sojuz T ซึงถื อเงินลงทุน ทังหมดของบริ ษั ท ในกลุ่ม APK-Don ที
ประกอบธุรกิจเพาะปลูก พืชไร่ ผลิต อาหารสัตว์ เพาะพันธุ์ส ุกร และฟาร์ มสุกร ในเขต Belgorod และ Voronezh ของประเทศ
รัสเซีย ส่งผลให้ บริ ษัทดังกล่าวมีสถานะเป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของซีพีเอฟ
- ลงทุนในธุรกิจอาหารทะเล และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทีทําจากพืชในประเทศโปแลนด์
ในเดือนกันยายน 2564 CPF Poland S.A. ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยทางตรงของ CPF ได้ เข้ าซือธุรกิจอาหารทะเลในประเทศโปแลนด์
ได้ แก่ Fish Food sp. z o.o. และ MaxFish sp. z o.o. ทีประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และการค้ าและจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ส่งผลให้ บริษัทดังกล่าวมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของซีพีเอฟ
ในเดือนตุลาคม 2564 PLANT-TEC Europe Sp. z o.o. ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมทีจัดตังขึนใหม่ของซีพีเอฟ ได้ เข้ าซือหุ้นเพิม
ทุน ของ Well Well Invest S.A. (“Well Well”) คิ ด เป็ นร้ อยละ 50 ของทุน ชํ า ระแล้ ว ภายหลั ง การเพิ มทุ น ซึ งประกอบธุ ร กิ จ
ผลิตภัณฑ์อาหารทีทําจากพืชในประเทศโปแลนด์ ส่งผลให้ บริ ษัทในกลุ่ม Well Well มีสถานะเป็ นการร่วมค้ าของซีพีเอฟ
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- การนําหุ้นสามัญ ทังหมดของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฮ่องกง
ในเดื อ นกั น ยายน 2564 ที ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ของซี พี เอฟได้ มี ม ติ อ นุ ม ั ติ ใ ห้ CPF Investment Limited (“CPFI”)
ดํ าเนิน การนํ าหุ้นสามัญ ทังหมดของ CPP ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (“HKEX”) ตาม
ขันตอนภายใต้ มาตรา 99 ของ Companies Act แห่งประเทศเบอร์ มิวดา (“โครงการ”) ทังนี จํานวนเงินสูงสุดทีต้ องชําระภายใต้
โครงการนี คิ ด เป็ นประมาณ 6,991.27 ล้ านดอลล่า ร์ ฮ่อ งกง หรื อ เที ย บเท่ าประมาณ 30,716 ล้ า นบาท /1 ในการนี CPP ได้
จัด การประชุม ผู้ ถื อ หุ้น ตามคํ า สังศาลเบอร์ มิ วด้ า (Court Meeting) และการประชุม ผู้ถื อ หุ้ น พิ เศษของ CPP ขึ นในวัน ที 15
ธันวาคม 2564 เพืออนุมัติโครงการดังกล่าว และทีประชุมได้ มีมติอนุมัติตามทีเสนอ ทังนี หุ้น สามัญ ของ CPP ได้ ถูกเพิกถอน
ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน HKEX ในวันที 18 มกราคม 2565 เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยสัดส่วนการถือหุ้นสามัญใน CPP
ของ CPFI เพิมขึนจากเดิมทีถืออยู่ร้อยละ 49.74 เป็ นร้ อยละ 75.00
- ซือหุ้นคืน (Treasury Stock) เพือบริหารทางการเงิน
ในเดือนกันยายน 2564 คณะกรรมการบริษัท ซีพีเอฟได้ มีม ติอนุมัติโครงการซือหุ้น คืน เพือบริ หารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน
10,000 ล้ านบาท โดยหุ้น สามัญ ที จะซือคืนมี จํานวนไม่เกิน 400 ล้ า นหุ้น (มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท) คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.65
ของจํานวนหุ้นสามัญทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริษัท และมีกําหนดระยะเวลาทีจะซือหุ้นคืนตังแต่วนั ที 15 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที 14 เมษายน 2565
1.1.3 การใช้ เงินระดมทุนจากการเสนอขายตราสารหนี
ตามทีซี พี เอฟได้ มี ก ารออกหุ้น กู้จนถึง วัน ที 31 ธันวาคม 2564 นัน ปั จจุบัน ซีพี เอฟได้ ใช้ เงินจากการเสนอขายหุ้น กุ้ทุก ชุดครบ
เรียบร้ อยแล้ ว
1.1.4 ข้ อผูกพันทีบริษัทให้ คํามันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี
ซีพีเอฟได้ ให้ คํารับรอง และการรับประกัน รวมถึงมีภาระหน้ าทีของการเป็ นผู้ออกหุ้นกู้ ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและ
หน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ของหุ้นกู้แต่ละชุด เช่น การดํารงอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เป็ นต้ น
1.2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ตังแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลียงสัตว์
การแปรรู ปขันพื นฐาน การผลิตอาหาร และอาหารพร้ อมรับ ประทาน ตลอดจนกิจการช่ องทางจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ เนื อสัตว์
และอาหาร โดยให้ ค วามสํ าคั ญ ในด้ า นสวัส ดิ ภ าพสัต ว์ และระบบความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ อี ก ทังมี ก ารบริ ห ารจั ด การ
กระบวนการผลิ ตตามมาตรฐานสากลด้ วยนวัตกรรมเทคโนโลยี อัต โนมัติ พร้ อมนําระบบดิจิทัลมาใช้ ทังด้ าน กระบวนการทํ างาน การ
วางแผน การผลิต การวิเคราะห์ข้อมูลและการค้ า เพือให้ ได้ มาซึงสินค้ าคุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการสอดคล้ องกับความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคทัวโลก และสามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ ตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็ นระบบ โดยคํานึ งถึงสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิงแวดล้ อมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่ วน ภายใต้ ปรั ชญา 3 ประโยชน์ ส่ ูความยังยืน ทีมุ่งสร้ างสรรค์ ประโยชน์ เพือประเทศ
ประชาชน และบริษัท พร้ อมทังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทียังยืนของสหประชาชาติ บนพืนฐานของการกํากับดูแลกิจการ
ทีดี
บริ ษัทเชือว่าการรักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจกับ การดูแลและลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและสังคมรอบด้ าน
เป็ นสิงสําคัญ ในการสร้ างมูลค่าทียังยืนให้ กับ บริ ษัท และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยบริ ษัท มีแนวทางบริ หารการใช้ ทรั พยากรทีมี อยู่
อย่า งจํ า กัด ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง สุด อาทิ การลดปริ ม าณอาหารส่ ว นเกิ น และขยะอาหารในกระบวนการผลิ ต การใช้ พ ลัง งานและ
ทรัพยากรนําอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ พลังงานหมุนเวียน การลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก การลดการใช้ พลาสติกแบบครังเดียวทิง
ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า และการปกป้องฟื นฟูป่าชายเลนและป่ าต้ นนําทีเป็ นฐานทรัพยากรทีสําคัญของประเทศ

/1

4.3935 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี ยน ณ วันที 30 กันยายน 2564 ทีปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย)

(1) โครงสร้ างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้ าที 4

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

การดู แ ลสังคมรอบด้ า นรวมถึง การดูแ ลและปฏิ บัติ ต่ อ พนัก งานและแรงงานตามหลักสิ ท ธิ ม นุษ ยชนที สอดคล้ อ งกับ พื นฐาน
ปฏิญ ญาสากลว่าด้ วยสิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมตามสิทธิคุณ ค่าและความสามารถทีมีต่อ
ส่วนรวม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามศักยภาพความเชียวชาญทีเหมาะสม ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ บุคลากรพร้ อมไป
กับระดับค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับการดํารงชีพตามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจและสังคมในท้ องถิน อีกทังบริ ษัทยังมีการบริ หารงานเพือ
สนับสนุนคู่ค้าตลอดทังห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนธุรกิจรายย่อยและเกษตรกรผ่านการสร้ างเครื อข่ายและแลกเปลียนเรี ยนรู้ ให้ เติบโตอย่าง
มันคงไปด้ วยกัน การยกระดับความรู้ เกษตรกรคู่ค้า รวมถึงการดูแลชุมชนรอบสถานประกอบการ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
และบริ หารจัดการประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชน ในห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็ นประเด็นด้ านแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้ าว
รวมไปถึงประเด็นด้ านสิงแวดล้ อมทีผู้ประกอบการมีส่วนเกียวข้ อง
บริ ษัทเริ มต้ นดําเนินธุรกิจในปี 2521 จากธุรกิจอาหารสัตว์บกและการเลียงสัตว์บกในประเทศไทย ได้ ขยายกิจการเพือต่อยอดห่วง
โซ่ ธุรกิ จไปยังธุรกิ จ การแปรรู ปเนื อสัต ว์ขันพื นฐาน การผลิ ตสิน ค้ าอาหารปรุ งสุกและอาหารพร้ อมรั บ ประทาน ตลอดจนช่ อ งทางการ
จําหน่ายผลิตภัณ ฑ์เนือสัตว์และอาหาร จนกระทังเป็ นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรในปั จจุบนั ทังนีบริ ษัทได้ ขยาย
ธุรกิจให้ มีประเภทสัตว์ทงสั
ั ตว์บกและสัตว์นาํ ทีหลากหลายมากขึน โดยประเภทสัตว์ หลัก ได้ แก่ สุกร ไก่ เนือ ไก่ ไข่ เป็ ด และกุ้ง
ในปี 2542 บริ ษัทได้ ประกาศวิสยั ทัศน์ “ครัวของโลก” ดัวยพันธกิจในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการ
เลียงสัตว์ และผลิตภัณฑ์ อาหารคุณภาพ ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคทัวโลก โดยดําเนินธุรกิจและร่วมลงทุนในประเทศทีมีศกั ยภาพในการเติบโตของ
การเลียงสัตว์ในรู ปแบบทีทันสมัย การบริ โภคเนือสัตว์และอาหาร ซึงการลงทุนในแต่ละประเทศนันขึนอยู่กบั ความเหมาะสมและโอกาสทาง
ธุรกิจ ปั จจุบันบริ ษัทดําเนินธุรกิจและร่ วมลงทุนทังหมดใน 17 ประเทศ ได้ แก่ ไทย จีน รวมถึงสาธารณรัฐจี น (ไต้ หวัน) เวี ยดนาม
อังกฤษ สหรัฐอเมริ การัสเซีย กัมพูชา อินเดีย ฟิ ลิปปิ นส์ ตุรกี มาเลเซีย ลาว ศรี ล ังกา เบลเยียม โปแลนด์ (ตามลําดับของขนาดรายได้ )
รวมถึงการร่วมลงทุนในบราซิล และแคนาดา ทังนี บริ ษัทได้ ส่งออกสินค้ าไปกว่า 40 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีปทัวโลก

(1) โครงสร้ างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้ าที 5

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

1.2.1 โครงสร้ างรายได้
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1. กิจการประเทศไทย
175,966 33% 180,570 31% 189,191 37%
1.1 ในประเทศ
143,910 27% 151,429 26% 160,050 31%
ธุรกิ จอาหารสัตว์
38,427
7%
38,563
7%
43,441
8%
ธุรกิ จเลี ยงสัตว์และแปรรูป
81,371 15%
89,952 15%
91,893 18%
ธุรกิ จอาหาร
24,112
5%
22,914
4%
24,716
5%
1.2 ส่ งออก
32,056
6%
29,141
5%
29,141
6%
ธุรกิ จอาหารสัตว์
75
0%
58
0%
104
0%
ธุรกิ จเลี ยงสัตว์และแปรรูป
8,038
2%
8,506
1%
6,951
1%
ธุรกิ จอาหาร
23,943
4%
20,577
3%
22,086
4%
2. กิจการต่ างประเทศ
356,607 67% 409,143 69% 323,513 63%
2.1 ประเทศจีน (CPP)
129,457 24% 157,688 27%
30,456
6%
ธุรกิ จอาหารสัตว์
98,189 18% 117,430 20%
ธุรกิ จเลี ยงสัตว์และแปรรูป
22,139
4%
30,072
5%
20,050
4%
ธุรกิ จอาหาร
9,129
2%
10,186
2%
10,406
2%
2.2 ประเทศเวียดนาม
85,390 16% 107,793 18% 111,111 22%
ธุรกิ จอาหารสัตว์
27,552
5%
28,043
5%
33,066
6%
ธุรกิ จเลี ยงสัตว์และแปรรูป
54,759 10%
75,181 13%
72,209 14%
ธุรกิ จอาหาร
3,079
1%
4,569
1%
5,836
1%
2.3 ประเทศอืนๆ
141,760 27% 143,662 24% 181,946 35%
ธุรกิ จอาหารสัตว์
35,624
7%
34,097
6%
50,461 10%
ธุรกิ จเลี ยงสัตว์และแปรรูป
69,634 13%
70,980 12%
86,343 17%
ธุรกิ จอาหาร
36,502
7%
38,585
7%
45,142
9%
รายได้ จากการขายรวม
532,573 100% 589,713 100% 512,704 100%
รายได้ อนื
12,307
18,072
16,256
รวมรายได้
544,880
607,785
528,960
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า 8,893
9,254
4,167
รวมรายได้ และส่ วนแบ่ งกําไรฯ
553,773
617,039
533,127

เมือวันที 1 ธันวาคม 2563 บริ ษัทย่อยในประเทศจีนทีดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ในประเทศจีน ได้ เข้ าทํารายการซือธุรกิจสุกรในประเทศจีน โดยชําระ
ค่าตอบแทนมูลค่าสินทรัพย์ด้วยการออกหุ้นใหม่คิดเป็ นร้ อยละ 65 ของจํานวนหุ้นทังหมดหลังจากการเพิมทุนให้ แก่ผ้ ขู าย ซึงส่งผลให้ มีการเปลียนแปลงการรายงาน
งบการเงินของบริษัท โดยรายได้ ของธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีนถูกนําออกจากงบการเงินรวม (deconsolidation) และเริมรับรู้ผลประกอบการของธุรกิจใหม่ในส่วน
แบ่งกําไร/ขาดทุนของบริษัทร่วมและร่ วมค้ า ตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2563 เป็ นต้ นไป

1.2.2 ข้ อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์
บริ ษัทดําเนิน ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ตังแต่ต้ นนํ าจนถึงการส่งมอบผลิ ตภัณ ฑ์ถึ งมื อผู้บริ โภค เป็ น
รูปแบบการดําเนินธุรกิจทีทําให้ สามารถควบคุมประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต และก่อให้ เกิดนวัตกรรมด้ านการผลิตได้ อย่างต่อเนือง
ทังนีเพือให้ ก ารบริ หารจัดการธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ สามารถจําแนกประเภทธุรกิจ ของบริ ษัทตามลักษณะผลิต ภัณ ฑ์ เป็ น 3
ประเภท คื อ 1) ธุ ร กิ จ อาหารสั ต ว์ (Feed) ได้ แ ก่ การผลิ ต และจํ า หน่ า ยอาหารสัต ว์ 2) ธุ ร กิ จ เลี ยงสั ต ว์ แ ละแปรรู ป (Farm and
Processing) ได้ แก่ การเพาะพันธุ์สตั ว์ การเลียงสัตว์เพือการค้ า การแปรรูปเนือสัตว์ขนพื
ั นฐาน และการจัดจําหน่ายสินค้ าดังกล่าวทังใน
ประเทศและส่ งออกไปยังต่างประเทศ และ 3) ธุ รกิจ อาหาร (Food) ได้ แก่ การผลิต เนือสัต ว์แ ปรรู ป กึ งปรุ งสุก และปรุ งสุก ผลิ ตภัณ ฑ์
อาหารสําเร็ จรูปหรื ออาหารพร้ อมรับประทาน และการจัดจําหน่ายสินค้ าดังกล่าวทังในประเทศและส่งออก รวมถึงกิจการร้ านอาหารและ
จุดจําหน่ายสินค้ า
(1) โครงสร้ างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้ าที 6

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

(1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
(1.1) ธุรกิจอาหารสัตว์
บริ ษั ทมีการดําเนินธุรกิจ อาหารสัต ว์ใน 10 ประเทศทัวโลก ได้ แ ก่ประเทศไทย เวี ย ดนาม สาธารณรัฐจีน
(ไต้ หวัน) รัสเซีย อินเดีย กัมพูชา ตุรกี ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย ลาว และร่วมลงทุนในประเทศแคนาดา
อาหารสัต ว์นับเป็ นจุด เริ มต้ นในห่วงโซ่การผลิต เนือสัตว์และการผลิ ตอาหารที มี คุณ ภาพ บริ ษัทได้ พัฒ นา
นวัต กรรมกระบวนการผลิ ต อาหารสัต ว์ อ ย่ า งต่ อ เนื อง เป็ นผลให้ บริ ษั ท สามารถผลิ ต อาหารสั ต ว์ ที มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล บนต้ นทุนทีสามารถแข่งขันได้ และสามารถจัดจําหน่ายได้ ในราคาทีเหมาะสม ซึงการดําเนินธุรกิจอาหาร
สัต ว์ นั นมี ปั จจั ย แห่ งความสํ า เร็ จ ทั งสิ น 6
ปั จจั ย หลั ก ได้ แก่ 1) การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ที มี
คุณภาพ 2) สูตรอาหารสัตว์ทีเหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภท มี
คุณ ค่าทางโภชนาการเหมาะสมในแต่ ล ะช่ว งวัย 3) การผลิต ที
สะอาด ได้ มาตรฐานสากล 4) สิ น ค้ ามี คุ ณ ภาพสามารถ
ตรวจสอบย้ อ นกลั บ ได้ 5) มี ต้ นทุ น ที แข่ ง ขั น ได้ สามารถจั ด
จํ า หน่ า ยให้ แก่ เกษตรกรในราคาที เหมาะสม และ 6) การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่เกษตรกร
เพราะอาหารสัตว์เป็ นตัวแปรสําคัญทีส่งผลต่อสุขภาพและภาวะ
โภชนาการของสัตว์โดยตรง บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญในการคิดค้ นนวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์และพัฒนาเทคโนโลยีในด้ านโภชนศาสตร์
สัตว์มาอย่างต่อเนือง ด้ วยการปรับสูตรอาหารสัตว์ให้ มีโภชนาการทีเหมาะสมกับสัตว์ รวมถึงมีการดูดซึมสารอาหารและส่งผลให้ ระบบการ
ย่อยอาหารของสัตว์ดีขึน ส่งผลให้ สตั ว์เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ มีสขุ ภาพแข็งแรง ขณะเดียวกันยังช่วยลดกลิน และไนโตรเจนส่วนเกิน
จากมูล สัต ว์ ได้ อี ก ด้ วย ปั จจุบันผลิ ต ภัณ ฑ์ หลัก ได้ แก่ อาหารสุก ร อาหารไก่ อาหารเป็ ด และอาหารกุ้ง ทังในรู ปหัว อาหารและอาหาร
สําเร็ จรูปชนิดผงและชนิดเม็ด โดยเป็ นการผลิตและจําหน่ายในประเทศเป็ นหลัก
สําหรับกระบวนการผลิตอาหารสัตว์นันบริ ษัทให้ ความสําคัญ ตังแต่ (1) การเลือกทีตังและรู ปแบบโรงงานทีเหมาะสมโดย
คํานึงถึงทรัพยากรรอบด้ าน สภาพภูมิประเทศ และผลกระทบต่อชุมชนใกล้ เคียง (2) การเลือกใช้ สูตรในการผลิตทีมีโภชนาการสอดคล้ อง
กับความต้ องการของสัตว์แต่ละชนิด สายพันธุ์ และวัย (3) การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพได้ มาตรฐานทางโภชนาการ และสามารถตรวจสอบ
ย้ อ นกลับได้ (4) การใช้ เทคโนโลยีอันทันสมัยในการผลิตและควบคุมคุณภาพ รวมถึงการบริ หารข้ อมูลด้ วยระบบดิจิทัล (5) รู ปแบบการ
ขนส่งสินค้ า ตลอดจนการใช้ บรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบถังบรรจุอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ มาใช้ ทดแทนบรรจุภณ
ั ฑ์ อาหารสัตว์ทีทําจากพลาสติก
เพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม รวมถึงระบบการขนส่งสินค้ าทีควบคุมด้ วยระบบระบบระบุ ตําแหน่งบนพืนโลก (GPS) ตลอดเส้ นทาง
ตลอดจน (6) ระบบการขายทีใส่ใจลูกค้ าด้ วยการให้ บริ การหลังการขาย
ทีตั งและรู ปแบบโรงงาน บริ ษัท พิจารณาสถานทีตังในแหล่งการผลิ ตทีเหมาะสมอยู่ในพืนทีสูงและมี แหล่งนํ าเพี ยงพอ
มีสาธารณู ป โภครองรั บ อยู่ห่างจากชุมชนและไกลจากพืนทีการเลี ยงสัต ว์เพือป้ องกันการปนเปื อนตามหลักความปลอดภัยด้ านอาชี ว
อนามัย รูป แบบโรงงานมี การออกแบบด้ วยหลักการโรงงานสีเขีย ว บนการคํานึงถึงผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อมและชุมชนใกล้ เคีย ง เช่น
การลดมลภาวะฝุ่ นและกลินทีอาจจะเกิดขึนจากกระบวนการการผลิตด้ วยการติดตังระบบกํ าจัดฝุ่ นและเครื องผลิตโอโซน การลดของเสีย
โดยการนํ ามาผลิตเป็ นพลังงานหมุนเวีย นใช้ ในโรงงาน การบริ หารจัดการนําอย่างมีประสิทธิ ภ าพ รวมถึงการพิ จารณาเลือกสถานทีตัง
ทีไม่ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพของพืนทีในบริเวณนัน และดําเนินโครงการต่างๆ ทีจะช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในวงกว้ าง
สูตรการผลิตอาหารสัตว์ บริ ษัทให้ ความสําคัญกับคุณภาพอาหารสัตว์ทีต้ องสอดคล้ องกับความต้ องการทางโภชนาการ
ของสัตว์ในแต่ละชนิดและช่วงวัย ให้ ได้ คุณค่าทางอาหารเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโต โดยบริ ษัทคัดเลือกสูตรในการผลิตอาหารสัตว์เพือให้
สัต ว์เจริ ญ เติ บโตได้ ดี ได้ รับ สารอาหารครบถ้ วน ตลอดจนการใช้ Probiotic และ Prebiotic ในอาหารสัต ว์เพือช่ว ยระบบการย่ อ ยและ
เสริ มสร้ างความแข็งแรงของสัตว์ ปลอดจากสารเร่งเนือแดง ยาปฎิชีวนะ และสารตกค้ างต่างๆ นอกจากนี บริ ษัทได้ พัฒนาอาหารสัตว์ทีลด
ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม โดยได้ มีผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์รักษ์ สิงแวดล้ อมทีช่วยให้ ลดปริ มาณการปลดปล่อยไนโตรเจนในมูลสัตว์
(1) โครงสร้ างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้ าที 7

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

การคั ด สรรวัตถุดิ บ วัต ถุดิบหลักทีใช้ ในการผลิต อาหารสัตว์ประกอบด้ วยข้ าวโพด กากถัวเหลื อ ง ปลาป่ น รํ าข้ าว และ
ส่วนประกอบวิตามินและแร่ธาตุอืนๆ วัตถุดิบทีมีคุณภาพเป็ นสิงตังต้ นทีสําคัญในการผลิตอาหารสัตว์ทีดี บริ ษัทใช้ ระบบการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบคุณภาพโดยห้ องปฏิบตั ิการทีได้ รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเกียวกับแหล่งทีมาของวัตถุดิบถูกต้ องตามกฏหมายและมีการ
ผลิตอย่างทีมีความรับผิดชอบทังด้ านสิงแวดล้ อมและแรงงาน เช่น ISO/IEC 17025 บริ ษัทดําเนินนโยบายการจัดซือวัตถุดิบจากแหล่ง
ผลิตในประเทศเป็ นลําดับแรก ในกรณี ทีวัตถุดิบทีจัดซือในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้ องการใช้ ในการผลิต เนืองจากปริ มาณผลผลิต
ไม่เพียงพอหรื อคุณ ภาพไม่ได้ ตามมาตรฐาน จึงจะมีการนําเข้ าจากต่างประเทศ โดยในปี 2564 กิจการประเทศไทยได้ นําเข้ าวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 34 ของต้ นทุนวัตถุดิบทีซือสําหรับใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์
นอกจากนี เพือเป็ นการลดความเสียงจากราคาวัตถุดิบทีอาจสูงขึนอันเนืองมากจากการแปรปรวนของสภาพอากาศ และ
เหตุการณ์ ทีไม่คาดคิดต่างๆ จึงได้ มีการสร้ างร่วมมือกันของหน่วยงานทีเกียวข้ องในองค์กร อาทิ ฝ่ ายจัดซือ ฝ่ ายผลิต และฝ่ ายวิชาการ เพือ
วิเคราะห์และวางแผนรับมือความเสียงดังกล่าวอย่างเหมาะสม ประกอบไปด้ วย การทําระบบจัดเก็บวัตถุดิบให้ มีประสิทธิภ าพสามารถเก็บ
ได้ ในระยาวมากขึน การวางแผนการจัดซือด้ วยการทําสัญญาล่วงหน้ า และการจัดหาวัตถุดิบทดแทนโดยนําวัตถุดิบทีมีในท้ องถินมาปรับใช้
เป็ นส่วนผสมทดแทน เพือกระจายความหลากหลายของวัตถุดิบและเป็ นการสนับสนุนภาคการผลิตของเกษตรกรท้ องถิน ดังเช่นในปี 2564
ทีผ่านมาบริ ษัทได้ รับซือผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากข้ าว อาทิ ข้ าวเปลือก ปลายข้ าว และ รํ าข้ าว เพือช่วยเหลือชาวนาทีได้ รับผลกระทบจาก
ภาวะราคาข้ าวตกตํา ในการระบายผลผลิตข้ าวเปลือกในตลาด โดยประสานความร่วมมือกับโรงสีข้าว เพือรับซือข้ าวเปลือกเพือนํามาใช้
เป็ นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ อันเป็ นการส่งเสริ มการใช้ วตั ถุดิบในประเทศ และช่วยบรรเทาความเดือดร้ อนของชาวนา
การผลิ ต และควบคุ ม คุ ณ ภาพ บริ ษั ท ใช้ ระบบการผลิ ต และการควบคุ ม การผลิ ต ด้ วยระบบอั ต โนมั ติ ระบบ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และหุ่ นยนต์ โดยเฉพาะในจุด ที อาจมี ผ ลกระทบต่ อ สุข ภาพและความปลอดภั ย ของพนั ก งาน ภายใต้ ร ะบบ
มาตรฐานสากลทีได้ รับ การรับ รองจากหน่วยงานอิส ระภายนอก รวมถึง การนําปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intilligence) มาใช้ ในการ
พัฒนากระบวนการผลิต เพือเพิมประสิทธิภาพ และช่วยลดของเสียทีเกิดขึนกระบวนการผลิต ทําให้ ได้ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ทีมีคุณภาพ
ด้ วยมาตรฐานระดับ สากล ด้ านการผลิต ความปลอดภัยในการทํางาน ความยังยืนและด้ านสิงแวดล้ อม นอกจากนียังได้ รับการรับรอง
ฉลากคาร์ บอนฟุตพริ นท์ครบทุกผลิตภัณฑ์ ทังนี กิจการในแต่ละประเทศจะดําเนินการขอการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานอิสระภายนอก
โดยยึดข้ อกําหนดของบริ ษัทและลูกค้ า รวมถึงกฎหมายในประเทศนันๆ เป็ นสําคัญ
ในปี 2563 โรงงานอาหารสัต ว์บ กในประเทศไทยได้ รับ มาตรฐานรั บรองระบบความปลอดภัย อาหารสัต ว์ในระดับสากล
GMP+ เป็ นรายแรกและรายเดีย วของประเทศ ตลอดทังห่วงโซ่คุณ ค่า จากความโดดเด่น ของระบบทีคํ า นึ งถึ งปั ญ หาสุขภาพสัต ว์แ ละ
สิงแวดล้ อม
บรรจุภัณฑ์ และการขนส่ ง บริ ษัทได้ นําระบบอัตโนมัติมาใช้ ในกระบวนการบรรจุเพือลดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
และใช้ บรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบถังบรรจุอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ (Bulk Feed Tank) มาใช้ ทดแทนถุงบรรจุอาหารสัตว์ทีทําจากพลาสติก มีการ
บริ หารการขนส่งสินค้ าทีคํานึงถึงการจัดส่งสินค้ าให้ ตามกําหนดทีลูกค้ าต้ องการและคงไว้ ซงคุ
ึ ณภาพทีดี รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ ใน
การควบคุมการขนส่ง เช่น ระบบระบุตําแหน่งบนพื นโลก (GPS) ติ ดตามรถขนส่ ง รวมทังแผนการดําเนินการเปลียนไปใช้ รถขนส่งที ใช้
เชือเพลิงทีลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกในอนาคต
การขายและบริการหลังการขาย บริ ษัทตระหนัก ว่าความสําเร็ จในการเลียงสัตว์ของเกษตรกรผู้เลียงสัตว์นันจะนํามาสู่
ความยังยืนร่ วมกันของธุรกิจอาหารสัตว์ บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญกับการแบ่งปั นความรู้ความเข้ าใจในการเลียงสัตว์และการใช้ อาหารสัตว์
ทีถูกต้ องเหมาะสม บริ ษัทได้ ให้ บริการด้ านเทคนิคการเลียงสัตว์ การบริ หารจัดการฟาร์ มทีเหมาะสม รวมถึงการตรวจสุขภาพสัตว์ให้ แก่
เกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ซึงสิงเหล่านีล้ วนเป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้ สตั ว์มีสขุ ภาพทีแข็งแรงและมีอตั ราแลกเนือทีดี บริ ษัทมีทีมขายทีมีความรู้ใน
เรื องการเสียงสัต ว์และมีความใส่ใจในการให้ คําปรึกษาแก่เกษตรกรผู้ เลียงอย่างต่อเนือง สํ าหรั บ การจัดจําหน่ายอาหารสัต ว์นัน บริ ษัท
ดําเนินการขายตรงจากโรงงานให้ แก่เกษตรกรและขายผ่านตัวแทนจําหน่ายรวมถึงการพัฒ นาการขายอาหารสัตว์ในรู ปแบบออนไลน์
เพือให้ สามารถเข้ าถึงเกษตรกรในพืนทีห่างไกลได้ มากขึน ตลาดอาหารสัตว์ยังมีการเติบโตอย่างต่ อเนืองสอดคล้ องกับการเพิ มขึนของ
ความต้ องการบริโภคเนือสัตว์ และการขยายตัวของการเลียงสัตว์ในรูปแบบของการเลียงในระบบอุตสาหกรรมทันสมัยมากขึน
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(1.2) ธุรกิจเลียงสัตว์ และแปรรู ป
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรูปของบริ ษัทประกอบด้ วย การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลียงสัต ว์เพือการค้ า และการแปรรู ปขันพืนฐาน
ซึงการดําเนินธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรูปมีปัจจัยแห่ งความสําเร็จ 7 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ 1) สายพันธุ์สตั ว์ 2) อาหารสัตว์ 3) โรงเรื อน โรงงาน
และอุป กรณ์ ที เหมาะสม 4) การบริ ห ารจัด การเลี ยงสัต ว์ ที ดี 5) กระบวนการผลิ ต ที ปลอดภัย ได้ ม าตรฐานสากล
6) ระบบการขนส่งทีมีประสิทธิภาพ และ 7) การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
ผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรู ปได้ แก่ พันธุ์สตั ว์ สัตว์มีชีวิต เนือสัตว์ทีผ่านการแปรรู ปขันพืนฐาน
(เนือสัตว์แบ่งเป็ นชินส่วน) และไข่ไก่ โดยมีประเภทของสัตว์หลักได้ แ ก่ สุกร ไก่เนื อ ไก่ไ ข่ เป็ ด และกุ้ง บริ ษัทมีธุรกิ จ
เลียงสัตว์และแปรรูปอยู่ใน 15 ประเทศ ได้ แก่ ไทย จีน รวมถึงสาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน) เวียดนาม สหรัฐอเมริ กา รัสเซีย
อินเดีย กัมพูชา ตุรกี ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย ลาว ศรีลังกา โปแลนด์ และร่ วมลงทุนในประเทศบราซิล และแคนาดา โดย
แต่ละประเทศมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจทีแตกต่างกันไปขึนอยู่กบั โอกาสทางการตลาดและความเหมาะสมของแต่ละประเทศ
บริ ษัทให้ ความสําคัญตังแต่ก ารเลือกทําเลทีตัง การออกแบบฟาร์ ม การมีพนั ธุ์สัตว์ทีดี การเลียงสัตว์ภายใต้ หลักสวัสดิภาพ
สัตว์ การแปรรู ปทีได้ มาตรฐานปลอดภัย บรรจุภณ
ั ฑ์ทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม การจัดจําหน่ายและการนําเสนอสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าด้ วยความ
ซือสัตย์ ให้ ข้อมูลทีถูกต้ องครบถ้ วน ตลอดจนการขนส่งทีมีประสิทธิภาพภายใต้ มาตรฐานอาชีวอนามัยทีดี
ทีตั งและการออกแบบฟาร์ ม บริ ษัทพิจารณาสถานทีตังฟาร์ มบนพืนฐานความสามารถในการบริ หารจัดการความ
เสียง ฟาร์ มสีเขียว สวัสดิภ าพสัตว์ และการจัดการ
ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ (Biosecurity System)
โดยเริ มต้ น จากสถานทีตังจะต้ อ งอยู่ใ นระยะและเขตที
เหมาะสมกั บ การเลี ยงสัต ว์ มี ส าธารณู ป โภคพื นฐาน
เพีย งพอ เป็ นระบบปิ ดทีได้ ก ารรับ รองมาตรฐานฟาร์ ม
ของกรมปศุ สั ต ว์ ระบบการขนส่ ง สั ต ว์ ที คํ า นึ ง ถึ ง การ
ป้องกัน การติ ด เชือระหว่างทาง การแบ่งแยกพืนทีเลี ยง
และบริ เวณภายนอก มาตรการควบคุม การเข้ าไปใน
บริ เ วณ พื นที การเลี ยงต้ องผ่ า นกระบวนการฆ่ า เชื อ
นอกจากการออกแบบฟาร์ มทีดีแ ล้ ว บริ ษัทมีระเบียบปฏิบัติให้ แก่บุคคลากรของฟาร์ มและผู้ติดต่อดําเนินตามอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะ
อย่างยิงในช่วงทีเกิดโรคระบาด เช่น โรคหวัดสุกรแอฟริ กา และโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019) (“COVID-19”) ซึงด้ วยการบริ หารจัดการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพได้ เป็ นอย่างดี ทําให้ กระบวนการผลิตของบริ ษัทได้ รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ในปี 2564 ทีผ่าน
มาในวงจํากัด
การออกแบบฟาร์ มและระบบการเลียงสัตว์ของสัตว์แ ต่ละชนิ ดมีความแตกต่ างกันไป ขึนอยู่กับความพฤติก รรมของสัตว์
แต่ละประเภทและช่วงอายุของสัตว์นันๆ โดยระบบการเลียงโดยสรุป มีดงั นี
 สัตว์ บก: จัดการเลียงในรูปของระบบโรงเรือนปิ ดปรั บอากาศ (Evaporative Cooling System) ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ซึงเป็ น
โรงเรื อนทีมี ระบบการระบายอากาศด้ วยการระเหยของนําเพื อควบคุม อุณ หภูมิในโรงเรื อ นอยู่ ในสภาวะที เหมาะสมกั บการเลียง
ตลอดเวลา ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการเลียงและควบคุมการเลียง ระบบการให้ อาหารและนําอัตโนมัติ ระบบ
ตรวจสุขภาพสัตว์ด้วยระบบดิจิทลั ระบบควบคุมและป้ องกันพาหะนําโรคเข้ าสู่พืนทีเลียง มีพืนทีให้ สตั ว์สามารถแสดงพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติได้ อย่างเหมาะสม พร้ อมทังระบบควบคุมแสงสว่างภายในโรงเรือนให้ เหมาะสมกับพฤติกรรมของสัตว์ในแต่ประเภทและแต่
ละช่วงวัย บนพืนฐานการคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ ส่งผลให้ สตั ว์ไม่มีความเครี ยดและมีการเจริ ญเติบโตดี มีความเป็ นอยู่อย่างสุขสบาย
ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่งผลต่อความปลอดภัยทางอาหาร
 สั ต ว์ นํ า: ใช้ รู ป แบบการเลี ยงเทคโนโลยี ชีว ภาพ (Probiotic Farming) ซึ งเป็ นมิ ต รกั บ สิ งแวดล้ อ ม บนหลั ก สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ มี
มาตรการป้ องกั น โรคระบาด ควบคู่กั บ ระบบนํ าหมุน เวี ย นที ลดการใช้ นํ าจากแหล่ ง นํ าธรรมชาติ (Recirculation Aquaculture
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System) ในส่วนของธุรกิจการเลียงกุ้ง บริ ษัทใช้ รูปแบบการเลียงแบบ “CPF Combine” ซึงรวมนวัตกรรมทีบริ ษัทได้ พัฒนาขึนตลอด
ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจการเลียงกุ้งเข้ าด้ วยกัน ซึงเป็ นรูปแบบการจัดการฟาร์ มใต้ ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพด้ วยระบบการ
ติดตามการเลียงกุ้งแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั โดยใช้ ระบบการรับรู้ สภาพแวดล้ อม (Sensing) เพือประมวลผลและควบคุมการ
เลียงในบ่อเลียงและโรงเพาะฟั กลูกกุ้งแบบทันที (Real Time) และมีการบริ หารจัดการตังแต่ต้นนําจนถึงมือผู้บริโภค
นอกจากนี บริ ษัทได้ พัฒนารู ปแบบของฟาร์ มเลี ยงสัต ว์เป็ นฟาร์ มสีเขียว โดยมีการบริ หารจัดการตังแต่ก ารใช้ ทรัพ ยากร
อย่างมีประสิทธิภ าพ มีระบบการจัดการของเสีย ระบบการบําบัดนํา การดูแลภาวะแวดล้ อมภายในสถานประกอบการภายใต้ หลักการ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพือรักษาสมดุล ตามธรรมชาติ การบริ หารจัด การเพือลดผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อมและชุมชนในบริ เวณ
โดยรอบ รวมถึงการนําของเสียจากฟาร์ มมาใช้ ผลิตก๊ าซชีวภาพ (Biogas) เพือเป็ นพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าสําหรับใช้ ใน
ฟาร์ ม และยังได้ ส่งเสริ มให้ ฟาร์ มคู่ค้าของบริ ษัทใช้ ระบบนีอย่างกว้ างขวาง เพือช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมทังด้ านของเสี ยและ
มลภาวะทางอากาศ อีกทังยังได้ นํานําหลังการบําบัดในระบบไบโอแก๊ สทีได้ มาตรฐานตามทีกฎหมายกําหนด และยังมีแร่ธาตุทีเหมาะสม
กับ การเติ บ โตของต้ นไม้ แ ละพืช ส่ง ให้ กับ เกษตรกรรอบฟาร์ ม นํ าไปใช้ ใ นการทํ าเกษตรกรรมผ่ า นโครงการ “ปั น นําปุ๋ ยให้ ชุม ชน” โดย
โครงการนีสามารถลดรายจ่ายและเพิมรายได้ ของเกษตรกร พร้ อมทังลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมไปพร้ อมกัน
การพั ฒ นาและเพาะพั นธุ์ สัต ว์ บริ ษัทคั ดเลื อกและพั ฒ นาสายพั น ธุ์ ให้ เหมาะสมกับ สภาวะแวดล้ อ มและความ
ต้ องการบริ โภคของแต่ ละประเทศทีดําเนินธุรกิจ โดยพัฒนาสายพันธุ์ตามธรรมชาติตามพืนฐานวิชาพันธุศาสตร์ ตังแต่สายพันธุ์
แท้ ส่รู ุ่ นทวดพันธุ์จากการประยุกต์ใช้ ห ลักการทางวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการแพทย์ มาใช้ ในการปรับปรุ งพันธุ์ เพือให้ ได้ พัน ธุ์สัตว์ที
แข็งแรง และมีความต้ านทานโรคได้ ดี ให้ ผลผลิตสูง เหมาะสมกับภาวะแวดล้ อมในการเลียงของแต่ละประเทศ รวมถึงสามารถตอบสนอง
และสอดคล้ องกับความพึงพอใจของผู้บริ โภคทีต้ องการเนือสัตว์มีคุณภาพ โดยบริ ษัทมีการนําเข้ าพันธุ์สตั ว์จากหลากหลายประเทศ ซึงการ
ทีบริ ษัทเลือกสายพันธ์ได้ เหมาะสมทําให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของตลาดทีเปลียนไป
การเลียงสัตว์ บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบและเทคโนโลยีทีใช้ ในการเลียงสัตว์อย่างต่อเนือง และได้ มีมาตรฐานการผลิตทีดีตาม
มาตรฐานของแต่ละประเทศและมาตรฐานทีเป็ นทียอมรับในสากล รวมทังมาตรฐานด้ านการจัดการสิงแวดล้ อมและแรงงานมาใช้ ควบคู่ไป
กับการเลียงทีทันสมัย
บริ ษั ท ได้ พั ฒ นากระบวนการเลี ยงสั ต ว์ ภ ายใต้ ห ลั ก การความใส่ ใ จในสวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ (5 Freedom) ควบคู่ ไ ปกั บ
ประสิทธิภาพในการเลียงต่อพืนที โดยปราศจากการใช้ ฮอร์ โมนในการเร่ งการเจริญเติบโต ทีมงานวิจัยการเลียงสัตว์ได้ พัฒนาวิธีการ
เลี ยงสั ต ว์ บ นแนวคิ ด ของการเข้ าใจพฤติ ก รรม
ของสัตว์แต่ละประเภท ผสมผสานกับการมีพันธุ์
ที แข็ งแ รงแ ล ะ อ าห ารสั ต ว์ ที มี โภ ชน าก าร
สอดคล้ อ งกับสัต ว์ใ นแต่ ล ะวัย และยัง มี การนํ า
เทคโนโลยีชีว ภาพมาใช้ วิเคราะห์ แ ละปรั บ ปรุ ง
วิ ธี ก ารให้ อ าหารและการเลี ยงให้ เหมาะสมกั บ
สัต ว์แต่ ละสายพันธุ์ เพือให้ ส ัตว์นันได้ อ ยู่ภายใต้
การเลี ยงทีปราศจากความทุกข์ท รมาน มีอิสระ
ทีจะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ มีการป้องกันและรักษาเมือสัตว์บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยโดยสัตวแพทย์ผ้ ูควบคุมฟาร์ ม มีการตรวจ
สุข ภาพสัตว์ระหว่างการเลียง และมีก ารใช้ ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ เมือสัตว์มีอาการเจ็บป่ วยภายใต้ ก ารควบคุมดูแลของสัตวแพทย์
อย่ า งใกล้ ชิ ด นอกจากนี ทางบริ ษั ท ได้ นํ า เทคโนโลยี อาทิ ระบบอิ น เตอร์ เน็ ต เชื อมต่ อ อุ ป กรณ์ (Internet of Thing) และระบบ
ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ พฒ
ั นากระบวนการเลียงให้ เกิดประสิทธิภาพสูงทีสุด เพือลดแรงงานและ ลดการสัมผัสตัว
สัตว์เพือจํากัดความเสียงในการแพร่เชือต่างๆ สู่สตั ว์ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)
บริ ษัทยึด มันในนโยบายด้ านสุขภาพระดับ โลก “สุ ขภาพหนึ งเดีย ว (One Health)” โดยคํ านึงถึ งสุข ภาพของคน สัตว์
และสิงแวดล้ อมไปพร้ อมกัน เพือผลิตเนื อสัตว์ปลอดภัย สู่กระบวนการผลิตนวัต กรรมอาหารเพื อรองรับ ความต้ อ งการของผู้บริ โภคใน
(1) โครงสร้ างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้ าที 10

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

อนาคตทีให้ ความสําคัญกับสุขโภชนาการควบคู่กับการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมตลอดห่วงโซ่อปุ ทานทังในประเทศไทยและกิจการในต่างประเทศ
เช่น นวัตกรรมโปรตีนสัตว์จากพืช (Plant-based Protein) หมูชีวา เนือหมูมีโอเมก้ า 3 ไก่เบญจา เป็ นต้ น บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญในการทํา
ให้ สตั ว์มีสขุ ภาพทีดีเป็ นหลักก่อนเสมอ เพือทีจะไม่ต้องใช้ ยารักษา แต่อย่างไรก็ตามหากสัตว์ทีเลียงเกิดการเจ็บป่ วย ก็ต้องมีการรักษาตาม
หลักสวัสดิภ าพสัตว์ (Animal Welfare) โดยยึดหลัก “การใช้ ยาต้ านจุลชีพอย่างรับผิดชอบ” ซึงบริ ษัทได้ มี “นโยบายด้ านการใช้ ยาต้ าน
จุลชีพในสัตว์ อย่ างรับผิดชอบ” อันประกอบไปด้ วย
1. การใช้ ยาต้ องอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิดของสัตวแพทย์และใช้ เพือการรักษาทีจําเป็ นเท่านัน
2. หลีกเลียงการใช้ ยาปฏิชีวนะเพือวัตถุประสงค์เร่งการเจริ ญเติบโตในสัตว์
3. ทํางานร่ วมกับผู้เชียวชาญระดับโลกเพือหาแนวทางใหม่ทีดีกว่าในการดูแลสัต ว์ให้ มีสขุ ภาพดีตามหลักการสวัส ดิภาพ
สัตว์ เพือลดความจําเป็ นในการใช้ ยาต้ านจุลชีพ
ในบางประเทศบริษัทมีโครงการส่งเสริ มการเลียงสัตว์แก่เกษตรกรผ่านโครงการส่ งเสริ มอาชีพเกษตรกรรายย่อย (Contract
Farming) โดยบริ ษั ทจะคัดเลือ กเกษตรกรที มีพื นทีเลี ยงสัต ว์ และอุป กรณ์ การเลี ยงของตนเอง และบริ ษั ทจัด หาพัน ธุ์สัตว์ อาหารสัต ว์
สิงจําเป็ นอืนๆ รวมทังถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี ในการบริ หารจัดการฟาร์ มให้ เป็ นมาตรฐานเดี ย วกันกับ ฟาร์ มของบริ ษัท เพือให้
เกษตรกรสามารถเลือกใช้ อาหารสัตว์ได้ ถูกต้ องตรงตามชนิดและสายพันธุ์ รวมถึงสนับสนุนการเพิมประสิทธิภาพการผลิตภายใต้ ต้นทุนที
เหมาะสมและมีคุณ ภาพตรงตามความต้ อ งการของผู้บริ โภค ส่ งผลให้ เกษตรกรมีผ ลผลิต และรายได้ จากการเลียงสัต ว์สูงขึ น ซึงถื อ เป็ น
โครงการทีสร้ างงาน สร้ างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจทีเติบโตไปด้ วยกันกับบริ ษัทอย่างยังยืน
นอกจากนียังยกระดับสู่ “สมาร์ ท ฟาร์ ม” ด้ วยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และปั ญ ญาประดิษฐ์ มาใช้ เป็ นแนวทางใหม่ที
เกษตรกรให้ ความสําคัญ เพือนําไปสู่การเพิมผลผลิต เพิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยังยืน โดยเฉพาะ
ในกระบวนการเลี ยงสัต ว์ “สมาร์ ท ฟาร์ ม ” นอกจากเป็ นการทําการเกษตรทีทัน สมัย สามารถวางแผนการทํา งานได้ อ ย่างแม่ นยําแล้ ว
ยังตอบโจทย์การผลิตอาหารปลอดภัยเพือส่งมอบให้ กบั ผู้บริ โภคได้ เป็ นอย่างดี
การแปรรู ปขันพืนฐาน บริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักการและมาตรฐานด้ านสวัสดิภาพสัตว์ในการแปรรูปเนือสัตว์ขนพื
ั นฐานผ่าน
โรงงานแปรรูปทีได้ รับการรับรองจากกรมปศุสตั ว์ เริมจากสถานทีตังระหว่างพืนทีเลียงสัตว์และโรงงานแปรรูปชันพืนฐานจะต้ องอยู่ทีระยะที
เหมาะสม ใช้ พาหนะในการขนส่งสัตว์ทีไม่ก่อให้ สตั ว์เกิดความเครียดโดยจํากัดความ
หนาแน่นของจํานวนสัตว์ และเมือมาถึงโรงงานแปรรูป รถขนส่งจะต้ อ งจอดพักใน
บริ เวณทีมีอุณหภูมิเหมาะสมสําหรับสัตว์ ก่อนผ่านกระบวนการชําแหละ ตัดแต่งเนือ
บรรจุ โดยการแปรรูปขันพืนฐาน บริ ษัทควบคุมการผลิตภายใต้ ระบบมาตรฐานการ
ผลิตและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานซึงรวมถึงมาตรฐานต่างๆ ทังนี
กิจการในแต่ละประเทศจะขอการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานอิสระภายนอกโดย
ยึดข้ อกําหนดของบริ ษัทและลูกค้ า รวมถึงกฎหมายในประเทศนันๆ เป็ นสําคัญ
บรรจุภั ณฑ์ บริ ษัทคัด สรรบรรจุภัณ ฑ์ บ นความคํานึ งถึงการใช้ บ รรจุ ภัณฑ์ ที
ลดผลกระทบต่ อ สิ งแวดล้ อ ม เช่น การใช้ ถาดพลาสติ กชี วภาพ (Bioplastic) ที
เรี ยกว่า Polylactic Acid (PLA) ทีผลิตจากพืชและย่อยสลายได้ โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่ อ คุณ ภาพการเก็ บ อาหาร โดยนวัต กรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ PLA นี ยัง เคยได้ รั บ รางวัล
ชมเชยในมหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020) อีกด้ วย
การขาย ในธุรกิจเลียงสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ได้ แก่ พันธุ์สตั ว์ สัตว์มีชีวิต ชินส่วนเนือสัตว์ ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
จากการเลียงสัต ว์ ช่องทางการจัดจําหน่ายสําหรับพันธุ์สตั ว์และสัตว์มีชีวิตส่วนใหญ่ เป็ นการขายทีหน้ าฟาร์ ม ส่วนชินส่วนเนือสัตว์ ไข่ไก่
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลอยได้ จ ากการเลี ยงสัต ว์ มี ช่อ งทางการจั ด จํ า หน่ ายในประเทศที รวมถึ ง การขายผ่ า นตัว แทนจํ า หน่ า ย ตลาดสด
(Traditional Market) ช่องทางการค้ าส่งค้ าปลีกทีทันสมัย (Modern Trade) ผ่านการขนส่งแบบแช่เย็นทังระบบควบคุมให้ อณ
ุ หภูมิเนือสัตว์
ไม่เกิน องศาเซลเซียสตลอดการขนส่ง นอกจากนี บริ ษัทมีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชินส่วนเนือสัตว์แช่แข็งทังในประเทศและส่งออก
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ธุรกิจเลียงสัตว์มีการเติบโตตามความต้ องการบริ โภคทีเพิมขึนจากจํานวนประชากรทีเพิมขึน และจากความสามารถในการ
เข้ าถึงเนือสัตว์คุณภาพราคาทีเข้ าถึงได้ ทีเพิมขึน บริษัทเป็ นหนึงในผู้นําในธุรกิจการเลียงสัตว์ทีมีปัจจัยแห่งความสําเร็ จคือการมีพนั ธุ์สตั ว์ที
แข็งแรงต้ านทานโรคได้ ดีและให้ ผลผลิตจํานวนมาก ประกอบกับวิธีการเลียงทีมีประสิทธิ ภาพให้ อัตราแลกเนือทีดี ด้วยระยะเวลาในการ
เลียงทีลดลง และมีการป้องกันโรคเป็ นอย่างดี
นอกจากนี บริ ษัทมีการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ เพื อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคและสิ นค้ าทีส่ งเสริ ม สุข ภาพเพิ มขึ น
อันรวมถึงผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี
 หมูชีวา เป็ นหมูทีได้ รับการพัฒนาตังแต่สายพันธุ์ อาหารทีเลียง ตลอดจนวิธีการเลียง เพือให้ ได้ มาซึงเนือหมูไขมันดีและมี
โอเมก้ า 3 สูง ตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริ โภค
 หมูดําคูโรบุตะ เป็ นหมูสายพันธุ์ต่างประเทศนํามาพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ให้ สามารถเติบโตได้ ดีในสภาพแวดล้ อม
ของไทย โดยมีลกั ษณะเด่นคือเนือมีความนุ่มกว่าหมูทวไป
ั เนืองจากเนือหมูคูโรบูตะในส่วนชันกล้ ามเนือจะมีไขมันสีขาว
แทรกอยู่มากกว่าหมูทวไปถึ
ั งร้ อยละ 30 และมีคลอเลสเตอรอลตํากว่า
 ไก่ เบญจา เป็ นการคิดค้ นการเลียงไก่ด้วยข้ าวกล้ องคัดพิเศษ ช่วยเสริ มสร้ างกล้ ามเนือของไก่ทําให้ ได้ รสชาติความหอม
ความนุ่ม และความฉําของเนือไก่มากกว่าปกติ และเป็ นการเลียงแบบนอกกรง ปลอดสาร ปลอดภัย เป็ นทางเลือกของ
ผู้บริ โภคทีต้ องการดูแลสุขภาพ
 กุ้งซีพีแปซิ ฟิก เป็ นกุ้งทีผ่านกระบวนการเลียงภายใต้ แนวทาง “3 สะอาด” อันประกอบด้ วย พืนบ่อสะอาด นําสะอาด
และลูกกุ้งสะอาด โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมของบ่อเลียงกุ้งให้ สะอาดขึน ช่วยให้ ก้ งุ อยู่สบาย กินอาหารได้ ดี มีอตั รา
การเติบโตทีดี รวมถึงการใช้ โปรไบโอติก เพือเพิ มประสิทธิ ภ าพการเลียง ลดความเสียงการเกิด โรคของกุ้งโดยไม่ ใช้ ย า
ปฏิชีวนะระหว่างการเลียง และเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม
 ไข่ จากไก่ ไข่ ทีเลียงแบบนอกกรง (Cage Free) เป็ นไข่ไก่ทีได้ มาจากแม่ไก่สายพันธุ์คัดพิเศษจากสหรัฐอเมริ กาทีนํามา
เลียงแบบธรรมชาติในโรงเรือนระบบปิ ดทีแม่ไก่มีพืนทีอิสระตามหลักสวัสดีภาพสัตว์ ปลอดฮอร์ โมนและยาปฏิชีวนะ ทําให้
ได้ ไข่ไก่สดคุณภาพตามความต้ องการของผู้บริโภคไข่ ไก่ โอเมก้ า 3 เป็ นไข่ไก่สดปลอดสารทีอุดมไปด้ วยคุณประโยชน์ของ
โอเมก้ า 3 ช่วยในการบํารุงระบบประสาทและสมอง มาพร้ อมกับโคลีน และวิตามินบี 2 มีส่วนช่วยในการทํางานตามปกติ
ของระบบประสาท เลียงแม่ไก่ในระบบปิ ด ปลอดโรคร้ อยละ 100 ไม่มีการใช้ ฮอร์ โมนและยาปฏิชีวนะตลอดการเลียงดู
 ปลาทับทิม เป็ นสายพันธุ์ทีบริ ษัทนําปลานิลจิตรลดามาเป็ นต้ นตระกูลเพือพัฒนาสายพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์ปลานิล
จากทัวโลกมาผสมข้ ามพันธุ์ แบบการคัด เลือ กโดยธรรมชาติ มีคุณ ลักษณะตรงตามความต้ อ งการของผู้บ ริ โภค และ
ปรับปรุ งด้ านคุณสมบัติให้ เหมาะสมกับสภาวะแวดล้ อมในการเลียงในเมืองไทย ทําให้ ได้ ปลานิลสายพันธุ์ซึงมีคุณสมบัติที
สามารถอยู่อาศัยและเติบโตในนําทีมีค วามเค็มได้ เป็ นอย่างดีและมีการพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปเพือส่งเสริ มเป็ นอาชีพแก่
เกษตรกรให้ เลียงได้ ทงในนํ
ั าจืดและนําทีมีความเค็ม
(1.3) ธุรกิจอาหาร
บริ ษั ท ให้ ความสํา คัญ ในการวิจัย และพัฒ นาผลิ ต อาหารที มี คุ ณ ภาพในด้ านคุ ณ ค่ าทางโภชนาการ รสชาติ ด้ ว ย
กระบวนการทีมีความปลอดภัยตลอดห่ วงโซ่ การผลิต เพือสุขภาพที ดี ราคาเข้ าถึงได้ และมีความหลากหลายสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้บริ โภคทัวโลกในแต่ละวัยและในแต่ละท้ อ งถิน รวมถึงการส่งเสริ ม ความสะดวกให้ แก่ผ้ ูบริ โภคให้
สามารถเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ได้ โดยการมีช่องทางการขายทีหลากหลาย
บริษัทนําผลิตภัณฑ์ทีได้ จากธุรกิจเลียงสัตว์ทีได้ ผ่านการแปรรูปขันพืนฐานไปเพิมมูลค่าเป็ นผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรู ปและผลิต ภัณ ฑ์ อาหารพร้ อมรับประทาน ด้ วยนวัต กรรมด้ านเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ทีทัน สมัย ตาม
มาตรฐานสากลเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม และสามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ ตลอดกระบวนการผลิต ปลอดเชือ
ปลอดภัยทุก ขันตอน ทําให้ ได้ อาหารคุณ ภาพ สด สะอาด จากโรงงานเพือส่ง ต่อไปยังผู้ บริ โภคด้ ว ยระบบการ
ขนส่งตามมาตรฐานความปลอดภัยด้ านอาชีวอนามัย ภายใต้ บรรจุภณ
ั ฑ์ทเหมาะสมลดผลกระทบต่
ี
อสิงแวดล้ อม
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ผลิตภัณ ฑ์ อาหารของบริษัทจําหน่ายภายใต้ ตราสินค้ าซีพี ตราสินค้ าอืนๆ ของบริ ษัท และตราสินค้ าของลูกค้ า โดยมีช่อ ง
ทางการจําหน่ายทีหลากหลายเพือความสะดวกในการเข้ าถึงสินค้ า รวมถึง 1) ช่อ งทางค้ าปลีกดังเดิม (traditional trade) เช่น ตลาดสด
2) ช่องทางค้ าส่งและค้ าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) เช่น ร้ านสะดวกซือ ซุปเปอร์ ม าร์ เก็ต ไฮเปอร์ ม าร์ เก็ ต และศูนย์ จําหน่ายขายส่ง
3) ช่องทางธุรกิจให้ บริการอาหาร (food services) เช่น ห้ องอาหารในโรงแรม ร้ านอาหารทัวไป ร้ านอาหารจานด่วน ศูนย์อาหาร และธุรกิจ
จัด เลียง เป็ นต้ น นอกจากนั น บริ ษัท ได้ ส ร้ างช่ อ งทางจํา หน่ ายสิน ค้ าของบริ ษั ท เองซึ งครอบคลุม ตังแต่ ร้ า นอาหาร ศู น ย์ อ าหาร และ
จุดจําหน่ายสินค้ า นอกจากนี บริ ษัท ยังมีการส่งออกสินค้ าอาหารผ่านสาขาตัวแทนจําหน่ายของบริ ษัทในประเทศต่างๆ และผู้นําเข้ าใน
ต่างประเทศ ปั จจุบนั บริ ษัทมีฐานการผลิตของธุรกิจอาหารใน 15 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศไทย จีน รวมถึงสาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน) เวียดนาม
อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา รัสเซีย อินเดีย กัมพูชา ตุรกี ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย ลาว ศรี ลงั กา เบลเยียม และโปแลนด์
การจัดหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ของบริษัทใช้ ผลิตภัณฑ์ เนือสัตว์ของบริ ษัทเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต บริ ษัทเชือว่า
อาหารทีดีย่อมมาจากวัตถุดิบทีดีมีคุณภาพ ดังนันบริ ษัทจึงให้ ความสําคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบและแหล่งทีมาของวัตถุดิบโดยต้ องมา
จากแหล่งผลิตทีชัดเจน บนพืนทีที มีเอกสารสิทธิ ถูก ต้ องตามกฎหมาย ไม่บุกรุ กพืนทีป่ า และสามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ เพื อลดและ
ป้องกันผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตภายนอกทัวไปแล้ ว
บริ ษัทมีการทํางานร่วมกับเกษตรกรเพือสร้ างคุณค่าร่วมกัน เป็ นโครงการสนับสนุนผลิตผลทางการเกษตรทีเป็ นส่วนประกอบในการปรุ ง
อาหารจากเกษตรกรในพืนที พร้ อมทังการแบ่งปั นความรู้ และสร้ างความเข้ าใจในการทําเกษตรกรรมอย่างยังยืน โดยเน้ นยําดุลยภาพของ
ระบบนิเวศ คุณภาพของผลผลิตทีดีและเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค การพึงพาตนเอง รวมถึงการใช้ แรงงานและสิทธิมนุษยชนตลอด
ห่วงโซ่อปุ ทาน เพือช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ เพิมให้ แก่เกษตรกรและครอบครัวอย่างยังยืน
การผลิต มาตรการคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต คือสิงทีบริ ษัทให้ ความสําคัญอย่างยิงมาโดยตลอด
จึงมุ่งมันดําเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตทีมีประสิทธิ ภาพให้ ได้ มาซึงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพและปลอดภัยในการบริ โภค
บริ ษัทได้ นําระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและเทคโนโลยีห่ ุนยนต์ เพือเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการผลิต ควบคู่ไปกับกระบวนการทํางาน
ทีมี ความปลอดภัยต่อบุคลากร การใช้ ระบบการตรวจสอบย้ อนกลับแบบดิจิทัลทีสามารถเชือมโยงข้ อมูลทีทําให้ สามารถตรวจสอบ
ทีมาของผลิตภัณฑ์ได้ ตลอดห่วงโซ่อาหาร ตังแต่แหล่งทีมาของวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตอาหารตังแต่ต้นนําไปจนถึงการกระจายสินค้ า
ไปสูช่ ่องทางจําหน่ายต่างๆ รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตให้ ได้ มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล อันรวมถึงมาตรฐานต่างๆ
ทังนี กิจการในแต่ ละประเทศและสถานที ผลิ ตจะเป็ นผู้ขอการรั บ รองมาตรฐานจากหน่วยงานอิ สระภายนอกตามความ
เหมาะสม โดยยึดข้ อกําหนดของบริษัทและลูกค้ า รวมถึงกฎหมายในประเทศนันๆ เป็ นสําคัญ
บริ ษัทมีการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์อ าหาร และอาหารพร้ อมรั บประทานที ถูกสุขอนามัย เพือตอบสนองความต้ องการของและ
ส่งเสริ มสุขภาพของผู้บริ โภค อันรวมถึงผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี
 ผลิต ภั ณ ฑ์ อาหารพร้ อ มทาน ที ตอบสนองความต้ อ งการในทุ ก ช่ วงเวลา โดยการคัค สรรวัต ถุ ดิ บ ที มี คุ ณ ภาพผ่ าน
กระบวนการผลิตทีทันสมัยสะอาดปลอดภัย ได้ มาตรฐาน อาทิ เกียวกุ้งทีมีให้ เลือกรับประทานในรูปแบบซุป บะหมี และ
เกียวทานเล่น ตลอดจนอาหารพร้ อมรับประทานประเภทข้ าว สปาเก็ตตี และขนมหวาน เป็ นต้ น
 ผลิตภั ณ ฑ์ ไส้ กรอก ที ผลิตจากวัต ถุดิ บคุณ ภาพ ด้ วยกระบวนการผลิต อัตโนมัติแ บบต่ อ เนื องที ทัน สมัย ปลอดภัย ได้
มาตราฐานระดับโลก สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ นอกจากนัน บริ ษัทได้ มีการผลิตและจําหน่ายไส้ กรอกพรี เมียมโดยมี
“บุชเชอร์ ” เป็ นตราสินค้ าของผลิตภัณ ฑ์ไส้ กรอกสไตล์เยอรมันแท้ ผลิตผ่านกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ รวมถึงเครื องปรุงที
ดีมีคุณภาพ ผ่านกรรมวิธีการผลิตทีพิถีพิถนั
 ผลิตภัณฑ์ เนือจากพืช ภายใต้ ตราสินค้ า MEAT ZERO เพือตอบสนองผู้บริ โภคกลุ่มวีแกนและกลุ่มมังสวิรัติยืด หยุ่น
(Flexitarian) ผลิต จากพืช จึงปราศจากคลอเลสเตอรอล มีปริ มาณโปรตีนเทียบเคียงกับเนือสัตว์ และมีไฟเบอร์ ทีสูง โดย
บริ ษัทได้ ผลิตในหลากหลายเมนู อาทิ โบโลน่า นัคเก็ต ไก่ ข้ าวกะเพราเนือสปาเก็ตตีเนือสับ เป็ นต้ น ได้ มีการจัดจําหน่าย
ครังแรกในปี 2564 ในประเทศไทย สิงคโปร์ และฮ่องกง
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บริษัทมุ่งมันคุณภาพและความปลอดภัยเพือให้ ผลิตภัณฑ์อาหารเป็ นสินค้ าเพือสุขภาพทีดีสอดคล้ องต่อความต้ องการ
ของผู้บริ โภค บริ ษัทพัฒนานวัตกรรมด้ านอาหารมาอย่างต่อเนือง บริ ษัทได้ จดั ตังบริ ษัท ศูนย์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร ซีพีเอฟ
จํากัด (CPF Food Research and Development Center Company Limited) เพือเป็ นศูนย์ กลางการขับ เคลือนอุตสาหกรรมอาหารทัง
ด้ า นงานวิ จัย อาหารตามช่ วงวัย กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารห่ วงใยสุข ภาพ รวมถึ ง การพัฒ นาสิ น ค้ าเพื อตอบโจทย์ ก ารเปลี ยนแปลงของ
อุต สาหกรรมอาหารทัวโลก โดยมีโรงงานต้ น แบบเป็ นพื นที ในการทดลองผลิต สิน ค้ าด้ ว ยเทคโนโลยี ที ทัน สมัย เพื อเพิ มโอกาสในการ
ตอบสนองตลาดได้ อย่างแม่นยําและรวดเร็วมากยิงขึน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟมีบคุ ลากรทีผสานความเชียวชาญเฉพาะด้ าน
เข้ าด้ วยกัน เพื อสร้ างสรรค์ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารที รสชาติ ดี และมีคุณ ค่ าทางโภชนาการที เหมาะสม รวมถึ งมี ก ระบวนการผลิ ต และการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทีปลอดภัยและใส่ใจสิงแวดล้ อม และได้ มีการจัดตังห้ องปฏิบัติการอาหาร ครอบคลุมทังกิจการธุรกิจสัตว์บก สัตว์นํา
และอาหารสําเร็จรูป ในประเทศไทย ซึงมีการปฏิบตั ิงานทังด้ านการทดสอบและการสอบเทียบตามมาตรฐานสากล เพือตรวจสอบคุณภาพ
ของอาหารก่อนส่งถึงมือผู้บริ โภค โดยห้ องปฏิบตั ิการอาหารให้ บริ การครอบคลุม 1) ด้ านการทดสอบ ซึงประกอบด้ วยการทดสอบทางเคมี
จุลชีววิทยา กายภาพ และประสาทสัมผัส โดยมีกระบวนการสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติก ารตลอดห่วงโซ่คุณค่าก่อนส่ง
มอบสินค้ าไปยังผู้บริ โภค 2) ด้ านการสอบเทียบ มีกระบวนการสอบเทียบเครื องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ทีใช้ ภายในห้ องปฏิบตั ิการและ
กระบวนการผลิต เพือให้ มีความถูกต้ องและแม่นยําในการใช้ งานอย่างต่อเนือง
ห้ องปฏิบัติการได้ รับการรับรองระบบการบริหารคุณ ภาพด้ านการทดสอบจุลชีววิทยาและเคมีในชนิดตัวอย่างอาหารและ
อาหารสั ต ว์ เ ลี ยงตามมาตรฐาน
ISO/IEC17025 จากการมีเครื องมื อ
เท ค โน โล ยี ที ทั น ส มั ย ส า ม า ร ถ
ตรวจสอบย้ อนกลับ ได้ ตลอดห่ วงโซ่
อาหาร ซึ งเป็ นการสร้ างความพึ ง
พอใจในมาตรฐานคุ ณ ภาพสิ น ค้ า
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 าร
จัด การตั ว อย่ า งผ่ านระบบ “Smart
iLab” สามารถรายงานผลทดสอบ
และสอบเที ย บที รวดเร็ ว ถู ก ต้ อง
แม่ น ยํ า เชื อถื อ ได้ รวมถึ ง การให้
ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร ป ร ะ เมิ น
คุ ณ ภาพอาหารทางด้ านกายภาพ
และประสาทสัมผัสทัง 5 ด้ าน ได้ แ ก่
ลักษณะปรากฏ กลิน กลินรส รสชาติ
และเนือสัมผัส โดยห้ อ งปฏิบตั ิการจะปฏิบัติงานทดสอบภายใต้ ระบบ Sensory Online ซึงเป็ นการใช้ งานผ่านคอมพิวเตอร์ และเครื องมือ
สือสารอิเล็กทรอนิกส์ทีช่วยลดความซับซ้ อนของการทํางานและมีความสะดวกรวดเร็ วขึน อีกทังยังลดความผิดพลาดในการบันทึกข้ อมูล
และสามารถแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ทีเกิดจากกระบวนการผลิตได้ อย่างทันท่วงที
การวิจัยและพัฒนาของบริษัทไม่ได้ จํากัดเพียงแค่การคิดค้ นภายในองค์กรเท่านัน บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการแลกเปลียน
เรี ยนรู้ และร่ วมมือกับเครื อข่ายพันธมิตรทังในประเทศและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยชันนํา บริ ษัทผู้ผลิตไบโอเทคโนโลยี และบริ ษัท
เกษตรอุตสาหกรรมระดับโลกอืนๆ โดยมีตวั อย่างการวิจยั เช่น
 การศึกษาเชือจุลิน ทรี ย์ดีในระบบทางเดิ นอาหารของมนุษ ย์ และฤทธิ ต่ อ สุข ภาพทีดี ข องร่ า งกาย ในด้ านการกระตุ้ น
ภูมิค้ มุ กัน ด้ านการควบคุมโรคความผิดปกติของการเผาผลาญ (metabolic disorder) ร่ วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ
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 การศึกษาการสกัดสารออกฤทธิ (Active Ingredient) จากผลิตภัณ ฑ์ร่วม (Co-Products) เพือเพิมมูลค่า เช่นการศึกษา
การสกัดคอลลาเจนไทป์ทู แบบสกัดเย็นเพือการสร้ างมวลกระดูก ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
 การทดสอบประสิทธิภาพระดับเซล และทางคลินิกของการใช้ สารสําคัญในมนุษย์ เช่น การเลียงเซลล์จําเพาะด้ าน เพือ
ยืนยันผลการกล่าวอ้ างผลประสิทธิภาพ วิจยั ร่วมกับสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 การศึ ก ษาวิจัย ทางโภชนาการศาสตร์ (Nutrition Science) ด้ ว ยการพัฒ นาอาหารสู ต รโปรตี น สู ง และอาหารผงชง
เครื องดื มสู ต รคุณ ค่ า โภชนาการครบถ้ ว นสํ า หรั บ ผู้ ป่ วย เสริ ม อาหารหลัก ร่ วมกั บ คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โพรไบโอติกเพือสุขภาพ เพือเป็ นทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้ านทางเดินอาหารและช่วยกระตุ้น
ภูมิค้ ุมกันแบบปรั บสมดุลองก์รวม ใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เลือกสรรแหล่งสายพันธุ์เชือจากบริ ษัท Morinaga Milk
Industry ประเทศญีปุ่ นทีผ่านงานวิจยั ทางคลินิกมากว่า 100 ชินงาน มาสร้ างสูตรทีเหมาะกับผู้บริโภค
 การผลิตชุดตรวจสอบ (Rapid Test Kit) ทดสอบเชือจุลินทรี ย์ลิสทิเรีย (Listeria) 2 สายพันธุ์ ทีเป็ นเหตุก่อโรคในอาหาร
และเป็ นพิษต่อสุขภาพคน โดยการพัฒนาเทคนิคไบโอเซนเซอร์ ตรวจจับดีเอ็นเอของเชือเพืออ่านผลการปนเปื อนอย่าง
แม่นยํ า รวดเร็วกว่าและค่าใช้ จ่ายถูกกว่า เป็ นสิทธิ บัตรที ได้ รับ รางวัล Golden Awards ซึงเป็ นรางวัลระดับ นานาชาติ
จากงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA) ประเทศเยอรมันนี ในปี 2561
 พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ โปรตีนจากพืชทางเลื อก (Plant-Based Protein) ด้ วยการวิจัยและพัฒ นา ร่ วมกับสถาบันศึกษาและ
ศูนย์วิจยั ชันนําจากทังในไทย อเมริกา ญีปุ่ น และสาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน)
บรรจุภัณฑ์ บริ ษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพือสรรหาให้ ได้ มาซึงบรรจุภณ
ั ฑ์ทีมีประสิทธิภาพในการปกป้ อง
อาหารให้ ปลอดภัยและคงคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการไว้ อย่างสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาทีสามารถเก็บรักษาได้ นานขึน รวมถึงการ
สรรหาบรรจุภัณฑ์ทลดผลกระทบต่
ี
อสิงแวดล้ อม มีฉลากผลิตภัณฑ์ (product labelling) ทีบ่งบอกถึงคุณค่าทางโภชนาการและปริ มาณที
ควรบริ โภค (Guideline Daily Amounts) นอกจากนี บริ ษัทมุ่งมันพัฒ นาและบริ ห ารจัด การบรรจุภ ัณ ฑ์ ให้ เกิด ความยังยื น โดยบริ ษัท ได้
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดงั นี 1) ส่งเสริ มการใช้ วสั ดุทีทดแทนใหม่จากแหล่งทีมีการจัดการอย่างยังยืน 2) สนับสนุนการนําบรรจุภณ
ั ฑ์ทีใช้
แล้ วเข้ าสู่กระบวนการนํากลับมาใช้ ใหม่ หรื อนําบรรจุภณ
ั ฑ์ทีใช้ แล้ วไปผลิตเป็ นพลังงาน 3) เพิมสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลตามความเหมาะสมใน
กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์ทีสามารถทําได้ โดยไม่กระทบกับคุณภาพ และ 4) มุ่งพัฒนารูปแบบการใช้ ซําแทนการใช้ ครังเดียวสําหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ทีใช้
ในกระบวนการผลิตหรื อการขนส่ง ตามความเหมาะสมและความปลอดภัยอาหาร
ช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย บริ ษัทกระจายการจัดจําหน่า ยในช่องทางทีหลากหลายตามรู ปแบบเพือความสะดวกในการ
เข้ าถึงอาหารของผู้บริ โภค เช่น ช่องทางต่างๆ ดังนี
 ช่องทางค้ าปลีกและค้ าส่งทีทันสมัย รวมถึง ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ซุปเปอร์มาร์ เก็ต และร้ านค้ าสะดวกซือ
 HoReCa หรื อ โรงแรม ร้ านอาหาร และ ธุรกิจจัดเลียง
 รับจ้ างผลิต
 ตลาดดังเดิม (Traditional Market) และผู้แทนรายย่อย
 ร้ านอาหารและจุดจําหน่ายอาหาร
 ช่องทางการขายของบริษัท ซึงรวมถึงกิจการดังต่อไปนี
 ธุร กิจห้ าดาว เป็ นธุรกิจ ในรู ป แบบแฟรนไชส์ มี ผลิตภัณ ฑ์ ทีหลากหลาย ได้ แก่ ไก่ย่ าง ไก่ ทอด ข้ าวมันไก่ บะหมี
เกียวกุ้ง เรดดีมีล และไส้ กรอก
 ร้ านอาหารเชสเตอร์ เชสเตอร์ เป็ นธุรกิจร้ านอาหารจานด่วน ดําเนินการโดยบริษัทและในรูปแบบแฟรนไชส์ โดยมี
ทังร้ านทีบริ ษัทดําเนินการเอง และดําเนินการในรูปแบบแฟรนไชส์
 ศูน ย์ อาหารซี พี ฟู้ ดเวิลด์ ให้ บริ การศูนย์อ าหารภายในพื นทีสถานพยาบาล สถานศึกษา และอาคารสํ านัก งาน
ประกอบไปด้ วยร้ านอาหารของกลุ่ม บริ ษัท และร้ านอาหารจากคู่ค้าภายนอก โดยมุ่งเน้ นความหลากหลาย ราคา
ย่อมเยา ได้ มาตรฐานความสะอาด สุขอนามัย
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 ตู้เย็นชุมชน เป็ น ธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ซีพี ทังอาหารสดและแช่เย็นแช่แข็ง เช่น หมู ไก่ เป็ ด ไข่ กุ้ง ปลา
ไส้ กรอก อาหารพร้ อมทาน-พร้ อมปรุง เพือเป็ นการสนับสนุนให้ ผ้ ูบริ โภคในชุมชนได้ เข้ าถึงแหล่งอาหารทีสด สะอาด
ปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพ อีกทังเป็ นการส่งเสริมอาชีพและเพิมรายได้ ให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจ
 ร้ านอาหารบุฟ เฟต์ Great Harbour เป็ นภัตตาคารบุ ฟเฟต์ เพื อบริ การอาหารที หลากหลาย และมี คุ ณ ภาพใน
ราคาทีสมเหตุสมผลให้ แก่ผ้ บู ริโภค
 ร้ านอาหารจานด่ วน Chickita เป็ นธุรกิจร้ านอาหารจานด่วนทีมีจุดขายอยู่ทีไก่ย่างทีมีความสด บรรยากาศร้ านที
ทันสมัย เหมาะความต้ องการของผู้บริ โภคในสังคม ปั จจุบนั Chickita ดําเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม
 ร้ านอาหาร Wan Chai เป็ นร้ านอาหารจีน ปั จจุบนั Wan Chai ดําเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม
ธุรกิ จอาหารเป็ นธุรกิจที มีก ารเปลียนแปลงอย่ างรวดเร็ ว และมี ภ าวะการแข่งขัน สูง ทังนี จากแนวโน้ ม สังคมเมืองทีมี ก าร
ขยายตัวและมีวิถีการดํารงชีวิตเปลียนแปลงไป ทําให้ ผ้ บู ริ โภคมีความต้ องการอาหารสําเร็ จรูปเพือความสะดวกสบายเพิมมากขึน แต่ยงั คง
มองหาอาหารทีมีคุณภาพและมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือง โดยเฉพาะอย่างยิง อาหารเพือสุขภาพทีมีแหล่งทีมาทีเป็ นที
ยอมรับ ผู้ผลิ ตจึงต้ องมีการคิดค้ นและพัฒนาผลิตภัณ ฑ์เพือตอบสนองความต้ องการทีเปลียนแปลงของผู้บริ โภคให้ เหมาะสมกับสภาพ
วัฒ นธรรมการบริ โภคของแต่ล ะพืนที ยิงไปกว่านันการเข้ าถึงผู้บริ โภคเป็ นปั จจัยสําคัญ ในการทําธุรกิจอาหาร ดังนันผู้ประกอบการจึงให้
ความสําคัญต่อกลยุทธ์ทีจะสามารถเข้ าถึงผู้บริโภคได้ อย่างใกล้ ชิดและตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคให้ ได้ มากทีสุด
แนวทางการบริหารจัดการด้ านนวัตกรรม
สังคมโลกและความพึงพอใจของผู้บริโภคมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว นวัตกรรมจึงเป็ นสิงสําคัญทีจะสร้ างขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพือความสําเร็ จและเพิมคุณค่าขององค์กร แนวคิดใหม่ทีได้ จากการบริ หารจัดการด้ านนวัตกรรมจะส่งเสริ มให้ บริษัทมีการทํางานที
มีประสิท ธิผลและมีแนวทางการแก้ ปัญหาทีดีขึน ทําให้ สร้ างผลการดําเนินงานได้ อย่างยังยืน พร้ อมทังเป็ นการมีส่วนร่วมในการขับเคลือน
เกษตรอุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล
บริ ษั ทได้ บ ริ หารจัด การด้ านนวัต กรรม โดยการสร้ าง “วัฒ นธรรมองค์ กรนวัต กรรม” ขึน โดยทีทุก หน่ ว ยธุ รกิ จจะต้ อ งมีส่ วนร่ วมในการ
พัฒนาการคิดค้ นนวัตกรรมด้ านกระบวนการผลิต การสร้ างผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ กระบวนการทํางาน และรู ปแบบการดําเนินธุรกิจ รวมไปถึง
นวัตกรรมด้ านสังคมและสิงแวดล้ อม เพือสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในองค์รวมให้ เพิมขึน และเพือรักษาสมดุลย์ไว้ ซึง
สิงแวดล้ อ มและรับผิดชอบดูแลสังคมรอบด้ าน ซึงในกระบวนการทํางานนันสามารถคัด เลือกพันธมิตรจากองค์กรภายนอกในการพัฒนา
ร่ วมกัน โดยคัดสรรจากความเข้ ากันได้ ข องวิสัยทัศน์ การยึดมันในพันธกิจและเป้าหมายของโครงการทีต้ องการบรรลุร่วมกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิง การมีความสามารถในการเติมเต็มทักษะความสามารถซึงกันและกัน ทังนี เพือให้ มีการพัฒนานวัตกรรมได้ รวดเร็ วขึนและมีต้นทุน
ในการพัฒนาทีตําลง
แนวทางในการสร้ างองค์กรนวัตกรรมมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ ได้ แก่ บรรยากาศการทํางาน บุคลากร และมาตรฐานในการ
บริหารจัดการนวัตกรรม
บริ ษัทมุ่งสร้ างบรรยากาศการทํางานทีเอือต่อการคิดสร้ างสรรค์และกล้ าริ เริมสิงใหม่ๆ โดยมุ่งเน้ นนวัตกรรม 5 ด้ าน ได้ แก่ (1) นวัตกรรม
การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (2) นวัตกรรมเพิมคุณค่า (3) นวัตกรรมสินค้ าและบริ การด้ านสุขภาพและอนามัย (4) นวัตกรรมรู ปแบบธุรกิจ
เพือสร้ างความเติบโต และ (5) นวัตกรรมเพือองค์กรทียังยืน บริ ษัทมีการดําเนินการจัดงานประกวดด้ านนวัตกรรมภายใต้ ชือ “CPF CEO
Award” เป็ นประจําทุกปี เพือให้ พนักงานทัวทังองค์กรทุกระดับได้ มีโอกาสแสดงความสามารถผ่านการส่งผลงานนวัตกรรมเข้ าประกวด ซึง
สามารถสะท้ อนให้ บริ ษัทได้ รับทราบความคิดเห็นของพนักงานทีมีต่อกระบวนการทํางานและกระบวนการผลิต โดยแบ่งผลงานนวัตกรรม
ออกเป็ น 3 ระดับ ภายใต้ แนวคิด 3i ได้ แก่
i1 หรือ Improvement ความคิดสร้ างสรรค์ทีช่วยปรับปรุงให้ การทํางานอยู่ในสภาวะทีดีสมําเสมอ
i2 หรือ Invention ผลงานทีคิดค้ นและพัฒนาขึนใหม่เพือเพิมประสิทธิภาพการทํางาน และ
i3 หรือ Innovation สิงประดิษฐ์ หรือวิธีการใหม่ทีสร้ างผลลัพธ์ทางธุรกิจ
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บริ ษัทเห็นศักยภาพของระบบการแก้ ปัญหาเชิงสร้ างสรรค์ของ“TRIZ” (Theory of Inventive Problem Solving หรื อ “ทฤษฎีการแก้ ปัญหา
เชิงประดิษฐกรรม”/2) จึงได้ กําหนดแนวทางการนํา TRIZ มาใช้ และมีการพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยธุรกิจให้ เป็ นนวัตกรตามแนวทาง TRIZ
โดยในปี 2564 บริ ษัท มีน วัตกร TRIZ ในประเทศไทย จํ านวน 1,083 ท่าน และมีผ ลงานนวัต กรรม 7,475 ผลงาน ซึงมี การจดสิ ทธิ บัต ร/
อนุ สิ ท ธิ บั ต รแล้ วจํ า นวน 392 สิ ท ธิ นอกจากนี บริ ษั ท ยั ง ได้ บริ ห ารจั ด การนวั ต กรรมตามมาตรฐาน European Committee for
Standardization (CEN) CEN/TS16555/3 ตังแต่ปี 2559
มาตรฐาน ISO 56002 เป็ นมาตรฐานทีมี เป้ าหมายในการจัดเตรี ยมองค์กรให้มี
แนวทางและกระบวนการที ทํ าให้องค์กรได้รับประโยชน์
มากทีสุดจากโครงการนวัตกรรมขององค์กร
โอกาสแห่ งการเรี ยนรู้ด้านนวัตกรรม
บริ ษัทมีนโยบายให้ พนักงานมีโอกาสแห่งการศึกษาเรี ยนรู้ นวัตกรรมต่างๆ จากการเข้ าร่ วมสัมมนาหรื อ อบรมทีจัดโดยองค์กรชันนําต่างๆ
ทังในประเทศและต่างประเทศ การจัดฝึ กอบรมภายในบริ ษัท การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชันนํา ซึงรวมถึงการบรรจุหลักสูตรกรอบแนวคิด
Design Thinking ภายในองค์ ก รเพื อพัฒ นาแนวคิ ดด้ านนวัต กรรมให้ กับ พนัก งาน โดยความรู้ หรื อนวัตกรรมที ได้ ม านั นจะมี การนํามา
แบ่งปั นและจัดเก็บองค์ความรู้ อย่างเป็ นระบบ โดยจัดทําเป็ นองค์ ความรู้ ของแต่ ละหน่ วยงาน (Knowledge Base Management) และ
จัดทําเป็ นคู่มือการทํางานเพือถ่ายทอดประสบการณ์ ไปยังรุ่ นต่อไป โดยบริ ษัทมีผลงานด้ านนวัตกรรมทังด้ านนวัตกรรมด้ านการพัฒนา
สิน ค้ าทีสอดคล้ องกับความพึงพอใจของผู้บริ โภค นวัตกรรมด้ านการทํางานเพือให้ มีประสิทธิภ าพทีดีขึน ลดขันตอนทีจะมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของบุคลากร มีต้นทุนการทํางานหรื อการผลิตทีลดลง รวมถึง การคํานึงถึงสังคมและสิงแวดล้ อม ดังตัวอย่างต่อไปนี
 นวัตกรรม “หมูชีวา” เป็ นนวัตกรรมการสร้ างสายพันธุ์สกุ รและอาหารสุกรตลอดจนกระบวนการเลียง
เพือให้ ได้ มาซึงเนือหมูไขมัน ดีและมีโอเมก้ าสูงกว่าเนือสุกรทัวไป เพือตอบโจทย์ ความต้ องการของ
ผู้บริ โภคทีรักสุขภาพ โดยสินค้ าหมูชีวานีได้ รับการรับ รองมาตรฐานการเลี ยงจากสมาคมสุข าภิบาล
แห่ งชาติ (NSF: National Sanitation Foundation) และได้ รั บรางวัลชนะเลิ ศสุด ยอดสินค้ านวัตกรรม
ระดั บ โลก จากงาน Thaifex-Anuga Asia 2020 และ รางวัล บริ ษั ท ด้ านนวั ต กรรมดี เ ด่ น จากเวที SET Awards 2021 จั ด โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
 นวัตกรรม “ไก่ เบญจา” เป็ นการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ เนือไก่สดจากการเลียงด้ วยข้ าวกล้ องคัดพิเศษสูตรเฉพาะทีอุด มไปด้ วยสารกาบา
(GABA) และสารต้ านอนุมลู อิสระ มีวิตามิน B3 B6 B9 ช่วยในการเสริมสร้ างกล้ ามเนือของไก่ให้ มีโครงสร้ างกล้ ามเนือทีดี และทําให้ ได้
รสชาติความหอม ความนุ่ม และความฉําของเนือไก่มากขึน
 นวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์ อกไก่ น่ ุมสุขภาพ” ผลิตจากอกไก่เต็มชินทีผ่านกระบวนการนวดด้ วยระบบสุญญากาศซึงเป็ นเทคโนโลยีเฉพาะ
ขอบบริ ษัท ทําให้ เนืออกไก่ทีปกติจะแห้ ง เนือไม่นุ่มเท่ากับส่วนสะโพกกลายเป็ นอกไก่ทีมีเนือสัมผัสเนียนนุ่มชุ่มฉําและเหมาะสําหรับ
ผู้บริ โภคทีรักสุขภาพเพราะมีโปรตีนสูง ไขมันตํา ผลิตภัณฑ์อกไก่น่มุ สุขภาพได้ รับรางวัล SET Awards ในหมวดนวัตกรรมในปี 2559
 นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เนือไก่ “ซีพี ชิคเก้ นริบ” (CP Chicken Rib) ด้ วยแนวคิดนวัตกรรมการสร้ างมูลค่าเพิมให้ กบั
ชินส่วนพลอยได้ ทีไม่ใช่ชนส่
ิ วนหลัก (By-Product) โดยใช้ เนือไก่ส่วนหลังตัดแต่งพิเศษ เป็ นชินไก่ทมีี กระดูกเดียว
จําหน่ายในช่องทางค้ าปลีกสมัยใหม่ต่างๆ อันรวมถึง Makro, Big C, Max Value, Golden Place, Tops, Gourmet,
Home Freshmart, Lotus’s และ -Eleven นอกจากนี ได้ ส่งออกไปประเทศญีปุ่ น และสาธารณรัฐประชาชนจีน

/2

/3

เป็ นหลักการในการคิดค้น และออกแบบประดิ ษฐกรรมสํ าหรับแก้ป้ญหาต่างๆ ทีพบในทางอุตสาหกรรม เพื อให้เกิ ดผลการใช้งานสูงสุด หรื อเพิ มสู่ความเป็ นอุดมคติ (Ideality) และลดทรัพยากรที
ต้องใช้ (Resources) ซึ งปกติ จะมี ข้อจํ ากัดหรื อความขัดแย้ งกัน (Contradiction) ของตัวแปรต่ างๆ กล่าวคือ การเพิ มคุณ สมบัติสิงหนึง มัก จะมี ผลในทางตรงกันข้ามกับอี ก คุณสมบัติห นึ ง เช่น
ต้องการฝาขวดทีเปิ ดได้สะดวก แต่ก็ไม่ต้องการให้ฝาเปิ ดได้เองง่ายเกิ นไปด้วย
CEN/TS 16555 เป็ นระบบการจัดการนวัตกรรมมาตรฐานทีช่วยให้องค์ กรสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างเป็ นระบบ เพือรองรับการเติบโตขององค์กรให้สามารถดําเนิ นการภายใต้ทรัพยากรทีมี อยู่
อย่างจํากัดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้เป็ นผลสําเร็จ
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ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 นวัตกรรมทดสอบดัชนี ความทนทานของเม็ดอาหารอัตโนมัติ (Pellet Durability Index) สําหรับการผลิตอาหารสัตว์ โดยอาศัย
ระบบคอมพิวเตอร์ เพือเพิมประสิทธิภ าพและลดข้ อผิดพลาดจากมนุษย์ ซึงในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์แบบเม็ด ต้ องมีก ระบวน
ทดสอบความทนทานของอาหารเม็ดอาหารอย่างสมําเสมอ เพือตรวจสอบความแข็งแรงและการยึดเกาะตัวของอาหารเม็ด เพือให้ ได้
ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพตามมาตราฐาน อีกทังยังเป็ นการควบคุมฝุ่ นละอองทีอาจเกิดจากกระบวนการผลิตให้ อยู่ในเกณฑ์ทีกําหนด
 “อาหารสุกรรั กษ์ สิงแวดล้ อม” โดยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) สํ าหรับอาหารสุก รและไก่ไข่รุ่น ซึงสามารถ
ลดปริ มาณไนโตรเจนและปริ มาณการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดอ๊ อกไซด์ในสิงขับถ่าย ทังยังช่วยลดต้ นทุนอาหารสัตว์จากการใช้ วัตถุดิบ
อาหารสัตว์ทีไม่มากเกินความต้ องการของสัตว์และกําจัดออกมาเป็ นของเสียหรื อมูลสัตว์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต
หรือคุณภาพเนือสุกรและไข่ไก่
 นวัต กรรม “บั ญ ชี ก ารเงิน” บริ ษั ท พัฒ นานวัต กรรมด้ า นงานบัญ ชี การเงิน ด้ ว ยการนํ าเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ และหุ่ น ยนต์ นั กบัญ ชี
มาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการทํางานและการประมวลข้ อมูล เพือเพิมประสิทธิภาพในการทํางานและลดความผิดพลาดในการทํางาน
โดยการรวบรวมกระบวนการทํางานทีเหมือนกันไว้ ทีเดีย ว ปรับลดขันตอนทีไม่จําเป็ น ทําให้ สามารถลดงานซําซ้ อนลง และได้ จัดตัง
ศูนย์ปฏิบตั ิการบัญชีและการเงิน (Shared Services Center) เพือเป็ นศูนย์กลางในการให้ บริ การงานด้ านบัญชีแก่กลุ่มบริษัททังหมด
 นวัต กรรม ระบบการควบคุม เครื องปั มเม็ ด อัต โนมั ติ โดยนํ า ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence) และระบบการควบคุม
เครื องจักร (Machine Control) เข้ ามาใช้ ในพัฒนากระบวนการผลิตอาหารสัตว์ เพือให้ ได้ อาหารสัตว์ทีมีคุณภาพ ลดของเสียงทีเกิดขึน
ในกระบวนการผลิต ลดการใช้ พลังงาน อีกทังเพิมประสิทธิภาพการผลิตให้ ดีขึน
 บรรจุภัณฑ์ กระดาษสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ไก่ทีผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็ ว (Individual Quick Freezing) จัดจําหน่าย
ในภู มิ ภ าคยุโรป แทนบรรจุภัณ ฑ์พลาสติ ก โดยจัด จําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ ทีใช้ บ รรจุภัณ ฑ์ กระดาษครั งแรกปลายปี 2564 ในประเทศ
ไอซ์แลนด์
 นวัตกรรมเพิมประสิทธิภาพการใช้ นําในโรงงานแปรรู ปหมูและไก่ โดยอาศัยเทคโนโลยีทีทันสมัยมาปรับปรุ งกระบวนการผลิต เพือ
บริ หารจัดการการใช้ ทรัพ ยากรนําในทุกกระบวนการ อาทิ การใช้ ระบบระบายความร้ อนด้ วยอากาศ (Air Chiller) มาทดแทนระบบ
ระบายความร้ อนด้ วยนํา (Water Chiller) เพือลดอุณหภูมิ และการใช้ ระบบหมุนเวียนนําทีใช้ ในฟาร์ มกุ้ง ไม่ให้ มีการปล่อยนําออกจาก
ฟาร์ มสู่สิงแวดล้ อม (Zero Liquid Discharge) โดยใช้ ระบบกรองแบบ Ultrafiltration ในการบําบัดนําจากแหล่งนําภายนอกและนําทีใช้
ในการเลียงกุ้ง เพือหมุนเวียนกลับมาใช้ ในฟารม์
 นวัตกรรม ฟาร์ มอัจฉริยะ หรื อ Smart Farm เพือเพิมประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริ มการผลิตทีมีคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดโรค โดย
การนําเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตเชือมต่ออุปกรณ์ (Internet of Thing) มาใช้ ในกระบวนการบริหารจัดการภายในฟาร์ ม รวมถึงการใช้ ระบบ
ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ ในการพัฒ นากระบวนการเลียงให้ เกิดประสิทธิ ภ าพสูงที สุด และติดตังระบบการให้
อาการอัต โนมัติ (Auto Feeding Systems) เพือลดแรงงานและลดการสัมผัสตัวสัตว์เพือจํากัดความเสียงในการนําเชือต่างๆ สู่สตั ว์ใน
ฟาร์ มตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)
 นวัตกรรม ฟาร์ มสุกรรั กษ์ โลก หรื อ Greenfarm ทีเป็ นมิตรกับชุมชนและสิงแวดล้ อ ม ภายใต้ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวีย น (Circular
Economy) และไบโอไดเวอร์ ซิตี (Biodiversity) ให้ ความสํ าคัญ กับการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกออกสู่ชันบรรยากาศ เพิมพืนที
สี เขีย ว และเพิ มประสิท ธิ ภ าพการใช้ พ ลัง งานให้ เกิด ประโยชน์ สูง สุด มีก ารผลิ ต ก๊ าซชี วภาพจากมูลสุก รเสริ ม ด้ วยระบบพลัง งาน
แสงอาทิตย์ชว่ ยลดต้ นทุนด้ านพลังงาน และยังช่วยลดกลินจากการเลียงสัตว์ได้ ด้วย
สิทธิประโยชน์ จากการลงทุน
ซีพีเอฟและบริ ษัทย่อยได้ รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทังในประเทศและต่างประเทศ ซึงส่วนใหญ่ จะเป็ นสิทธิ ประโยชน์
จากการได้ รับยกเว้ นหรือลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้ จากการประกอบกิจการทีได้ รับการส่งเสริ ม โดยมีระยะเวลา
เริ มต้ นและสินสุดทีแตกต่ างกัน นอกจากนี บางกิจการยังได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื องจักรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
และได้ รับอนุญาตให้ หกั เงินลงทุนในการติดตังหรือก่อสร้ างสิงอํานวยความสะดวกนอกเหนือจากการหักค่าเสือมราคาตามปกติ อีกด้ วย
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(2)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

การตลาดและการแข่ งขัน
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของผลิตภัณฑ์ หลัก ปี 2563 และแนวโน้ มปี 2564

ไก่ เนือ (ทีมา : สมาคมผูผ้ ลิ ตไก่เพื อส่งออกไทย และ USDA)
ในปี 2564 ทัวโลกมีการผลิตเนือไก่ 99.1 ล้ านตัน เพิมขึนจากปี 2563 (99.08 ล้ านตัน) เพียงเล็กน้ อย ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ยงั คง
เป็ นสหรัฐอเมริ กาผลิตได้ 20.3 ล้ านตัน รองลงมาได้ แก่ บราซิล 14.3 ล้ านตัน จีน 14.0 ล้ านตัน สหภาพยุโรป 10.9 ล้ านตันและรัสเซีย 4.6
ล้ านตัน สําหรับประเทศไทยการผลิตเนือไก่ยงั มีการขยายตัวเล็กน้ อยเนืองจากมีผ้ ผู ลิตรายใหม่ๆ เพิมขึน โดยในปี 2564 ประเทศไทยผลิต
เนือไก่ได้ 2.9 ล้ านตัน เพิมขึนร้ อยละ 1.05 จากปี 2563
ในปี
คาดการณ์ว่าทัวโลกจะผลิตเนือไก่ได้ 100.9 ล้ านตัน เพิมขึนร้ อยละ 2 โดยประเทศผู้ผลิตรายใหญ่คาดว่าจะมีผลผลิต
เพิมขึน ส่วนประเทศไทยคาดว่าการผลิตเนือไก่จะเพิมขึนร้ อยละ 1 เป็ น 2.93 ล้ านตัน
สําหรับประเทศผู้ส่งออกเนือไก่ของโลกทีสําคัญ ในปี 2564 ได้ แก่ อันดับที 1 บราซิล ด้ วยปริ มาณส่งออก 4.05 ล้ านตัน รองลงมา
ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา 3.4 ล้ านตัน สหภาพยุโรป 1.8 ล้ านตัน ส่วนไทยมีการส่งออกเนือไก่เป็ นอันดับ 4 ของโลก ด้ วยปริ มาณส่งออกประมาณ
0.90 ล้ านตัน มูลค่าประมาณ 101,000 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4 เมือเทียบกับปี 2563 เนืองจากปั ญ หาขาดแคลนแรงงานและผลกระทบ
จากโรคติดเชือ COVID-19 ทัวโลก ตลาดส่งออกทีสําคัญของไทย ได้ แก่ ญีปุ่ น สหราชอาณาจักร (UK) สหภาพยุโรป (EU) จีน และอาเซียน
ตามลําดับ โดยในปี 2564 คาดว่าไทยจะส่งออกเนือไก่ไปญีปุ่ นได้ ประมาณ 433,000 ตัน มูลค่า 54,000 ล้ านบาท สหราชอาณาจักร (UK)
130,000 ตัน มูลค่า 14,600 ล้ านบาท สหภาพยุโรป (EU) 124,000 ตัน มูล ค่า 11,300 ล้ านบาท และจีน 92,500 ตัน มูล ค่ า 9,000 ล้ าน
บาท
ในปี 2565 คาดว่าการส่งออกเนือไก่ข องไทยจะขยายตัวได้ เล็ก น้ อยอยู่ที 920,000 ตัน คิดเป็ นมูลค่ า 104,000 ล้ านบาท เพิมขึน
ร้ อ ยละ 2 จากปี ที ผ่ า นมา โดยมี ปั จจัย บวกที สํา คัญ คื อ จํ า นวนแรงงานในโรงงานที คาดว่ า จะกลับ สู่ภ าวะปกติ และหลายประเทศมี
มาตรการป้องกัน โรคติ ด เชือ COVID-19 ที ดี ประชาชนส่ วนใหญ่ ได้ รับ การฉี ดวัค ซีนครบโด๊ ส การผ่ อ นปรนมาตรการ Lockdown ของ
ประเทศต่ างๆ ทํา ให้ ก ารบริ โภคมีการเติบ โตมากขึ น โดยคาดว่าในปี 2565 จีน จะยกเลิก การห้ ามนํ าเข้ า ชัวคราว (self-suspend) ของ
โรงงานส่งออกเนือไก่ไทย ส่งผลให้ ปริมาณการส่งออกเนือไก่ไทยไปจีนเพิมขึนได้ แต่คาดว่าจีนยังคงมาตรการการตรวจสอบสินค้ าทีด่าน
นํา เข้ าอย่างเข้ มงวดต่ อไป ส่ วนตลาดญี ปุ่ นยังคงมีค วามต้ องการสิ น ค้ าจากไทยอย่างต่อเนื อง เช่ นเดี ย วกับตลาดมาเลเซียทียังมี ความ
ต้ องการนําเข้ าจากไทยต่อเนืองเช่นกัน ขณะทีทังในสหราชอาณาจักร (UK) และสหภาพยุโรป (EU) การคลายมาตรการ Lockdown ทําให้
ความต้ องการสินค้ ามีเพิมขึน แต่ยงั ติดปั ญหาเรื องการจํากัดโควต้ าการนําเข้ า และปั ญหาค่าระวางเรื อทีสูงมาก
สุกร (ทีมา : United States Department of Agriculture: USDA และสมาคมผูเ้ ลียงสุกรแห่งชาติ )
ในปี 2564 คาดการณ์ ทัวโลกมีการผลิตเนือสุกร 106.1 ล้ านตัน เพิมขึนจากปี 2563 ทีผลิตได้ ทงหมดที
ั
95.8 ล้ านตัน หรื อร้ อยละ
10.8 เนืองจากมีการกลับมาเพิมแม่พันธุ์หลังจากทีเสียหายจากโรคอหิวาห์สุกรแอฟริ กัน (ASF)ในปี ทีผ่านมาทําให้ มีผลผลิตสุกรทีเพิมขึน
อย่างมากในประเทศจีนหรื อเพิมขึนร้ อยละ 26.58 รวมถึงเวียดนาม บราซิล และประเทศอืนๆ ใขณะทีสถานการณ์ โรค COVID-19 ทําให้
โรงชําแหละในอเมริ กามีปัญหาเรื องแรงงาน ตลอดจนค่าใช้ จ่ายทีมากขึนทําให้ การผลิตสุกรในสหรัฐอเมริกาจะตําลงเล็กน้ อยเมือเทียบกับ
ปี ทีแล้ ว ในขณะทีบราซิล และสหภาพยุโรป จะมีการเพิมการผลิตขึนเล็กน้ อย
สํ าหรั บการส่งออกเนือสุกรทัวโลกในปี 2564 มีปริ มาณ 12.49 ล้ านตัน ลดลงจากปี 2563 ร้ อ ยละ 0.45 เนืองจากความต้ องการ
นําเข้ าเนือสุกรจากจีนลดลง โดยการนําเข้ าของจีนลดลงเป็ น 4.5 ล้ านตัน เทียบกับปี 2563 ที 5.3 ล้ านตัน ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 38.69 ของ
การนําเข้ าทัวโลกในปี 2564 ในขณะทีการนําเข้ าสุกรของประเทศอืนนอกเหนือจากจีนส่วนใหญ่จะคงที เนืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทีชะลอตัวลง รวมถึงผลกระทบของโรค COVID-19 ส่งผลให้ ความต้ องการเนื อสุกรลดลง ยกเว้ นในประเทศเวียดนาม และพิลิปปิ นส์ ที
ยังคงมีก ารนําเข้ าเพิ มขึ นเล็ก น้ อยเนืองจากการระบาดของโรคอหิวาต์ สุกรแอฟริ กัน ยังคงเกิ ดขึนในประเทศ ซึงจะเป็ นสิงท้ าทายความ
พยายามในการขยายการผลิตสุกรกลับมาใหม่
ในปี 2565 คาดว่าทังโลกจะมีการผลิตเนือสุกรลดลงร้ อยละ 2 เป็ น 104.2 ล้ านตัน ส่วนใหญ่มาจากการผลิตทีลดลงในประเทศจีน
โดยการผลิตเนือสุกรของจีนคาดว่าจะอยู่ทีเกือบ 43.8 ล้ านตันซึงต่ากว่าปี 2564 เกือบร้ อยละ 5 ซึงการลดลงของราคาสุกรในประเทศจีน
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ตังแต่ต้นปี 2564 ผลักดันให้ มีการลดจํานวนสุกรและคาดว่าจะคงจํานวนผลผลิตของสุกรทีเข้ าสู่โรงฆ่าในปี ต่อ ไปหากไม่มี ราคาทีสูงขึน
การทีราคาสุกรขุนตํา และกําไรส่วนเกินทีน้ อยลง จะทําให้ ผ้ ูผลิตรายใหญ่ มีแนวโน้ มทีจะชะลอผลิตหรื อในกรณีของผู้ประกอบการรายย่อย
อาจจะออกจากธุรกิจโดยสินเชิงและราคาอาหารสัตว์ทีสูงขึนทําให้ การเลียงสุกรขุนในปี ทีผ่ านมาเริ มไม่ค้ ุมค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี
ในประเทศผู้ผลิตอืน เช่น บราซิล และเม็กซิโก จะเห็นอุตสาหกรรมสุกรในประเทศมีการขยายตัว เนืองจากการฟื นตัวของความต้ องการ
ภายในประเทศและโอกาสในการส่งออกทีสูงขึน
การผลิตของสหรัฐฯ คาดการณ์ ว่าจะลดลงเล็ก น้ อยในปี 2565 เนืองจากปริ มาณสินค้ าคงคลังสุกรทีลดลงและความตังใจของ
ผู้ผลิ ตทีจะลดจํานวนแม่ พันธุ์สุกรน้ อ ยลงตังแต่ในช่วงหลังของปี 2564 ทําให้ ผ ลผลิตจะตึงตัวในอนาคต อย่างไรก็ ตาม การส่งออกของ
สหรัฐอเมริ กาคาดว่าจะเพิมขึนร้ อยละ 3 ตามความต้ องการในตลาดหลักส่ วนใหญ่ การนําเข้ าทีสูงขึนในประเทศจีนจะสนับสนุนการค้ า
ของสหรัฐฯ ทังทางตรงและทางอ้ อมเนืองจากคู่แข่งรายใหญ่ โยกเป้าหมายของผลิตภัณ ฑ์ออกจากตลาดเอเชียตะวันออกอืนๆ เช่น ญี ปุ่ น
และเกาหลีใต้ นอกจากนีความต้ องการของผู้บริ โภคและการเพิมมูลค่าของเงินเปโซจะสนับสนุนการส่งออกไปยังเม็กซิโกแทน
ในสหภาพยุโรป ราคาสุกรมีแนวโน้ มตํ าลงทํา ให้ มีการชํา แหละสุกรทีมีนํ าหนักมากขึ นและความต้ อ งการทีน้ อ ยลงทังใน และ
ต่างประเทศ ผู้ผลิตในเยอรมัน และเนเธอร์ แลนด์มีการเปลียนฝูงแม่พันธุ์ ทําให้ การผลิตคาดว่าจะลดลง ตลอดจนมีความท้ าทายในเรื อง
ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในโรงงานบางแห่งส่วนของบราซิลคาดว่าการผลิตจะเพิมขึนเกือบร้ อยละ 3 เนืองจากการบริ โภคเนือสุกรใน
ประเทศทีฟื นตัวขึนและความสามารถในการการส่งออกทีดี
สําหรั บประเทศไทย ข้ อมูลจากสมาคมผู้เลียงสุกรแห่งชาติระบุว่าในปี 2565 ไทยจะมีปริ มาณสุกรขุน 14.7 ล้ านตัว ซึงน้ อยลง
มากกว่า ปี 2564 ทังนี จากความกังวลต่อโรค ASF ทําให้ การเลี ยงสุก รของผู้เลียงรายย่อ ยลดลง รวมถึ งการเสี ยหายจากโรคระบาดใน
ผู้เลียงรายกลาง และรายใหญ่จํานวนหนึงจึงทําให้ ไม่มีการขยายกําลังการผลิต
สําหรับราคาสุกรในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 มีการปรับตัวขึน แต่ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2563 เริ มมีการปรับตัวขึนอย่างชัดเจน
โดยมีราคาขายสุกรเป็ นประมาณ 75-80 บาทต่อกิโลกรัม
ในปี 2565 ประเทศไทยจะยังคงต้ องเฝ้ าระวังการเกิดโรค ASF อย่างเข้ มงวดมากขึน ดังนันทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการเลียง
สุกรของประเทศไทยต้ องร่วมกันสร้ างความรู้ ความเข้ าใจและการป้องกันโรค ASF อย่างถูกต้ องและเข้ มงวด โดยทังนีความต้ องการสุกรขุน
ในประเทศทีเพิมขึ นจากสถานการณ์ COVID-19 ที คลายตัวลงและจํานวนสุกรขุนทีมีจํานวนน้ อยจะเป็ นโอกาสให้ ราคาขายสุกรขุน ใน
ประเทศไทยอยู่ในระดับสูงตลอดทังปี 2565
กุ้ง (ทีมา: สมาคมกุ้งไทย)
ผลผลิ ต กุ้งเลียงของไทยปี 2564 โดยรวมอยู่ที 280,000 ตัน เพิมขึนเล็ กน้ อ ยจากปี 2563 ซึงปริ มาณการผลิ ตอยู่ที 270,000 ตัน
คิด เป็ นเพิ มขึ นร้ อยละ 4 โดยผลผลิ ต กุ้ง ที ได้ เป็ นผลผลิ ตกุ้งจากภาคใต้ ต อนล่าง ร้ อยละ 33 จากภาคใต้ ตอนบน ร้ อยละ 32 จากภาค
ตะวัน ออก ร้ อยละ 24 และจากภาคกลาง ร้ อยละ 11 ส่ ว นผลผลิต กุ้งทัวโลกคาดว่าจะอยู่ทีประมาณ 4.24 ล้ านตัน เพิมขึนร้ อยละ 16
ดังแสดงในตารางที 1 สําหรับการส่งออกกุ้งเดือน ม.ค. - ต.ค. ปี 2564 มีปริ มาณ 128,758 ตัน มูลค่า 39,251 ล้ านบาท เพิมขึนทังปริ มาณ
และมูล ค่าเมือเทียบกับการส่งออกในช่ว งเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึงมีปริ มาณส่งออก 123,297 ตัน มูลค่ า 35,872 ล้ านบาท คิด เป็ น
เพิมขึนร้ อยละ 4 และ ร้ อยละ 9 ตามลําดับ (ดังแสดงในตารางที 2) แม้ ประสบปั ญหาตู้คอนเทนเนอร์ ขาดแคลน ค่าขนส่งราคาสูง และอืนๆ
การเลี ยงกุ้งของไทยในปี นี เกษตรกรทุกพื นที ประสบกับ สภาพอากาศแปรปรวน ปริ มาณฝนมากในช่วงครึ งปี หลัง และยังคง
เผชิญ หน้ ากับปั ญหาโรคระบาด ทังอาการขีขาว ตัวแดงดวงขาว และโรคตายด่วน ซึงทังหมดนีส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการเลียง และเป็ น
ต้ นทุนแฝงสําหรับ เกษตรกรในการลดความเสียงจากสภาพอากาศแปรปรวนและโรคระบาด ทําให้ เกษตรกรต้ องระมัด ระวังมากในการ
เลียงมากขึน โดยการลดความหนาแน่นและทยอยการปล่อยกุ้ง สําหรับช่วงปลายปี เกษตรกรมีการพักบ่อ ทําความสะอาดบ่อและจัดการ
เคลียร์ ระบบการเลียงภายในฟาร์ม เพือเตรี ยมปล่อยกุ้งใหม่ในช่วงต้ นปี 2565
สํ า หรั บ แนวโน้ ม ปี 2565 คาดการณ์ ว่า ไทยจะผลิ ต กุ้ง ได้ ป ระมาณ 300,000 ตัน หรื อเพิ มขึ นร้ อยละ 4 และในกรณี ที สามารถ
คลีคลายและป้องกันปั ญ หาเรื องโรคระบาด รวมถึงปั ญ หาอุปสรรคอืนๆ ได้ ไทยอาจสามารถผลิตกุ้งได้ ถึง 400,000 ตัน เนืองจากกุ้งของ
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ประเทศไทย มีความโดดเด่นเรื องภาพลักษณ์ คุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และปั จจัยสนับสนุนต่างๆ ทังเป็ นแหล่งผลิตลูกพันธุ์ก้ งุ ทีมี
คุณภาพดีทีสุดในโลก อาหารกุ้งทีมีประสิทธิภาพ การมีเกษตรกรผู้เพาะฟั กและอนุบาลลูกกุ้ง-เกษตรกรผู้เลียงกุ้งทีมีทกั ษะประสบการณ์ มี
ผู้ประกอบการห้ องเย็นแปรรู ปกุ้งที มีความสามารถ และอืนๆ แม้ ว่าปั จจุบันสถานภาพการผลิตกุ้งของไทยไม่เหมือนเดิม โดยเฉพาะเชิง
ปริ มาณ ไทยไม่ได้ เป็ นผู้นําในการผลิตกุ้งเช่นแต่ก่อน แต่ในเชิงคุณภาพไทยไม่เป็ นทีสองรองใคร กุ้งยังคงเป็ นทีต้ องการ และเชือมันของผู้ซือ
เพือให้ อุต สาหกรรมกุ้งของไทยสามารถอยู่รอดและมีความยังยืน ได้ ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่ ก ารผลิ ต จําเป็ นต้ องผนึ ก กํ าลังร่ วมกัน และ
ทีสํ าคัญ ภาครัฐต้ องปรับ บทบาท มีวิสัย ทัศน์ และให้ ก ารส่ งเสริ ม สนับสนุน อย่างเป็ นรู ปธรรม เพือพัฒ นาอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้ เติบโต
ก้ าวหน้ าอย่างยังยืน
ตารางที : ผลผลิตกุ้งเลียงโลก ปี 2557-2564*
หน่วย: พันตัน
%แตกต่ าง
ประเทศ/ปี
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564*
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%
ฟิ ลิปปิ นส์
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.)
ม.ค.-ต.ค. 63
ปริมาณ
มูลค่ า
เอเชีย
72,491
18,435
- จีน
15,014
4,316
- ญีปุ่ น
26,450
9,033
- อืนๆ
31,027
5,086
สหรัฐอเมริกา
37,021
12,971
อียู
4,110
1,444
ออสเตรเลีย
3,919
1,271
อืนๆ
5,756
1,751
รวม
123,297
35,872
ทีมา: สมาคมกุ้งไทย-รวบรวมจากกรมศุลกากร
ประเทศ/
กลุ่มประเทศ

หน่วย: ปริ มาณ-ตัน, มูลค่า-ล้ านบาท
ม.ค.-ต.ค. 64
% แตกต่ าง
ปริมาณ
มูลค่ า
ปริมาณ
มูลค่ า
80,235
21,983
10.68%
19.25%
18,479
5,650
23.08%
30.91%
29,052
9,841
9.84%
8.94%
32,704
6,492
5.40%
27.64%
35,722
12,921
-3.51%
-0.39%
3,611
1,271
-12.14%
-11.98%
3,500
1,219
-10.69%
-4.09%
5,690
1,857
-1.15%
6.05%
128,758
39,251
4.43%
9.42%
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
(3)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

การจัดหาผลิตภัณฑ์
บริ ษัทมีกําลังการผลิตรวมสําหรับผลิตภัณฑ์ทีสําคัญในปี 2563-2564 ดังนี
ปี 2563
ปี 2564
โรงงาน
จํานวน กําลังการ อัตราการใช้ จํานวน กําลังการ อัตราการใช้
โรงงาน ผลิตเต็มที กําลังการผลิต โรงงาน ผลิตเต็มที กําลังการผลิต
โรงงานอาหารสัตว์
(ล้ านตัน)
61
20
72%
62
20
78%
โรงงานแปรรูปสัตว์บก
(พันตัน)
88
4,198
60%
92
4,355
63%
โรงงานแปรรูปสัตว์นํา
(พันตัน)
11
109
39%
11
104
41%
วัตถุดิบ
ข้ อมูลเกียวกับวัตถุดิบในการผลิตแสดงอยู่ในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในข้ อ 1.2.2 ข้ อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์

(4)

ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
(4.1) ทรัพย์ สินทีมีตัวตนทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลักทีใช้ ในการประกอบธุรกิจทีเป็ นกรรมสิทธิของบริ ษัท ซึงรวมถึงทรัพย์สินภายใต้ สัญญาเช่าทางการเงิน มี
ดังนี
หน่วย : ล้ านบาท

ประเภททรัพย์ สิน
ทีดิน
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภค
เครืองจักรและอุปกรณ์
ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้ างและเครื องจักรระหว่างติดตัง
อืนๆ
รวม

มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม
ปี 2563
ปี 2564
49,102
53,820
69,181
82,387
56,157
62,013
21,088
25,272
4,610
7,015
200,138
230,507

ซีพีเอฟมีภาระผูกพันต้ องโอนทรัพย์ สิน ซึงมีราคาตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าประมาณ 15 ล้ านบาท ให้ แก่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยปั จจุบัน สิน ทรัพ ย์ดังกล่าว (ระบบสาธารณูปโภค เครื องจัก รและอุปกรณ์ และอื นๆ) เป็ นกรรมสิท ธิ ของ
ซีพีเอฟ ภายใต้ สัญญาว่าด้ วยความร่วมมือทางวิชาการทีบริ ษัททํากับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ อนุญาตให้ บริ ษัทใช้ ทีดิน
และสิงปลูกสร้ างในการสร้ างบ่อเลียงกุ้งและใช้ เป็ นศูนย์วิจัยและฝึ กอบรมแก่อาจารย์และนักวิชาการ โดยบริ ษัทมีภาระผูกพันทีจะ
โอนกรรมสิทธิในสินทรัพย์ทังหมดของโครงการให้ แก่มหาวิทยาลัยเมืออายุสัญญาสินสุดลงในวันที 31 ธันวาคม 2565 นอกจากนี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนทีมีหลักประกันเป็ นจํานวนเงินรวม 25,783
ล้ านบาท (2563: 15,857 ล้ านบาท) ซึงคําประกันโดยสินทรัพย์ต่างๆ คือ ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึงมีมูลค่าสุทธิ ทางบัญ ชีเป็ น
จํานวนเงิน 13,731 ล้ านบาท (2563: 11,156 ล้ านบาท) สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนซึงส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย สินทรัพย์
สิทธิการเช่า สินค้ าคงเหลือ และลูกหนีสุทธิเจ้ าหนี ซึงมีมลู ค่าตามบัญชีจํานวน 7,252 ล้ านบาท (2563: 6,339 ล้ านบาท)
นอกจากทรัพย์สินทีเป็ นกรรมสิทธิของบริษัทข้ างต้ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ ในทีดิน อาคาร
อุปกรณ์ ยานพาหนะ และสิทธิการเช่า จํานวน 34,664 ล้ านบาท โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ถึง 57 ปี ซึงจะสินสุดในปี 2565 ถึง
2621
(4.2) สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ และเครื องหมายการค้ า
สัญญาบริการด้ านเทคนิควิชาการ
บริ ษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีสัญ ญาบริ การด้ านทางเทคนิค วิชาการกับ บริ ษั ททีมี อิทธิ พลอย่างมี นัย สําคัญ (CPG)
เพือให้ ได้ มาซึงสิทธิในการรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิควิชาการตามทีระบุไว้ ในสัญญา ในการนี บริ ษัทย่อยในต่างประเทศ
ดังกล่าวมีภาระผูกพันทีจะต้ องจ่ายค่าบริ การให้ กบั CPG ตามระยะเวลา เงือนไข และอัตราทีระบุไว้ ในสัญญา
(1) โครงสร้ างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้ าที 22

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

สัญญาอนุญาตให้ ใช้ เครื องหมายการค้ า
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยบางแห่งมีสญ
ั ญาอนุญาตให้ ใช้ เครื องหมายการค้ ากับ CPG เพือให้ ได้ มาซึงสิทธิในการใช้ เครื องหมาย
การค้ าตามที ระบุ ไว้ ใ นสัญ ญา ในการนี บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยดัง กล่ าวมี ภ าระผู ก พั น ที จะต้ อ งจ่ ายค่ าสิ ท ธิ ใ นการใช้
เครืองหมายการค้ าให้ กบั CPG ตามระยะเวลา เงือนไขและอัตราทีระบุไว้ ในสัญญา
ความช่ วยเหลือทางเทคนิควิชาการด้ านการผลิตอาหารสัตว์
บริ ษั ทย่ อยในต่างประเทศบางแห่ งได้ เข้ า ทํ า สัญ ญากับ CPG เพือให้ ได้ มาซึงสิ ท ธิ ในการรั บ ความช่ วยเหลื อ ด้ านเทคนิ ค
วิชาการตามที ระบุไว้ ในสัญ ญา โดยบริ ษัท ย่อยดังกล่า วมี ภ าระผูก พันที จะต้ องจ่ ายค่ าบริ การให้ กับ CPG ตามระยะเวลา
เงือนไข และอัตราทีระบุไว้ ในสัญญา
(4.3) นโยบายการลงทุนและการบริหารงาน
ซีพีเอฟได้ กําหนดนโยบายการลงทุนทีชัดเจนว่าจะลงทุนเฉพาะในธุรกิจหลักหรื อธุรกิจทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักของซีพีเอฟ
เท่ านัน โดยซี พี เอฟมี น โยบายที จะแต่ ง ตั งตัวแทนเข้ า ไปดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ นกรรมการที มี อํ านาจควบคุ ม ในบริ ษั ท ย่ อ ย เพื อ
ควบคุมดูแลการบริ หารงานของบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังนี ซีพีเอฟจะ
ได้ รับรายงานผลการดําเนินงานจากบริษัทย่อยเป็ นประจําทุกเดือน และมีการประชุมร่วมกันอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง เพือพิจารณาถึง
ผลการดําเนินงานและร่วมกันวางแผนงานและเป้าหมายในการดําเนินงาน
ในการพิจารณาเข้ าร่วมลงทุนในแต่ละครัง ซีพีเอฟอาจจะเข้ าลงทุนเอง หรือให้ บริ ษัทย่อยทีดําเนินธุรกิจทีเกียวเนืองกันเป็ น
ผู้ลงทุน ทังนี หากเป็ นการลงทุนในบริษัทย่อย ซีพีเอฟมีนโยบายทีจะลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 100 เว้ นแต่จะเป็ นการลงทุนร่ วมกัน
กับพันธมิตรทางธุรกิจ หรื อการลงทุนในบริ ษัทจดทะเบียน

(1) โครงสร้ างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้ าที 23

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
1.3

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท

1.3.1 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

โครงสร้ างการลงทุนของกลุ่มซีพีเอฟ
บริษัทย่ อย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัททีซีพีเอฟมีอํานาจควบคุมทังทางตรงและทางอ้ อม มีจํานวนทังสิน 230 บริษัท/4 ดังนี
ประเทศไทย
15,289,819,314 บาท

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
99.99

ผลิตและจําหน่ายอาหารสําเร็ จรูป

4,000,000,000 บาท

99.99

ค้ าส่งและค้ าปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร

800,000,000 บาท

99.99

ซือและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์

600,000,000 บาท

99.44

วิจยั และพัฒนาอาหาร

500,000,000 บาท

99.99

ผลิตและจําหน่ายอาหารสําหรับสัตว์เลียง

300,000,000 บาท

99.99

ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

250,000,000 บาท

99.99

ธุรกิจห้ าดาวและร้ านอาหาร

200,000,000 บาท

99.99

ธุรกิจภัตตาคาร

160,000,000 บาท

99.99

ร้ านอาหาร

133,000,000 บาท

59.99

ร้ านอาหาร

80,000,000 บาท

99.99

44,550,000,000 บาท

99.99

ให้ บริ การจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเอเชีย

31,325,600 บาท

99.99

ให้ บริ การด้ านการฝึ กอบรม

20,000,000 บาท

99.99

700,000,000 บาท

99.99

บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

1. บมจ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย)
กรุงเทพมหานคร
โทร. 66-2-766-8000
2. บจ. ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์ เรจ
กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-036-4500
3. บจ. ซีพีเอฟ เทรดดิง
กรุงเทพมหานคร
โทร. 66-2-694-4466
4. บมจ. กรุงเทพโปรดิวส
กรุงเทพมหานคร
โทร. 66-2-766-8000
5. บจ. ศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ
กรุงเทพมหานคร
โทร. 035-355-634-8
6. บจ. อินเตอร์ เนชันแนล เพ็ท ฟู้ด
กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-059-7121
7. บจ. ซีพเี อฟ ไอทีเซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร
โทร. 66-2-766-8000
8. บจ. ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน
กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-641-1362-6
9. บจ. ซีพี ไห่หลาย ฮาร์ เบอร์
กรุงเทพมหานคร
10. บจ. ดัคกาลบี กรุ๊ป
กรุงเทพมหานคร
โทร. 66-2-713-5455
11. บจ. เชสเตอร์ฟ้ ดู
กรุงเทพมหานคร
โทร. 66-2-641-1333
12. บจ. ซี.พี. เมอร์ แชนไดซิง
กรุงเทพมหานคร
โทร. 66-2-766-8000
13. บจ. เวสท์บริ ดจ์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย)
กรุงเทพมหานคร
โทร. 66-2-726-9890
14. บจ. ซีพเี อฟ เทรนนิงเซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร
โทร. 66-2-766-8000
15. บจ. สวนสมบูรณ์
กรุงเทพมหานคร
โทร. 66-2-011-6888
/4

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร

กิจการลงทุนและการค้ าระหว่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน

ปลูกพืชเพือการเกษตร

ไม่ ร วมบริ ษั ท ที หยุด ประกอบกิ จ การ ซึ งได้ แ ก่ 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. และบริ ษัทในกลุ่ม Fusion อีก 9 บริ ษัท
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ประเทศจีน
บริษทั ย่ อย

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
RMB 148,000,000
52.25

ประเภทธุรกิจ

16. C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd.
โทร. 86-898-3696-3979
17. C.P. Aquaculture (Zhanjiang) Co., Ltd.
โทร. 75-983-91726
18. CPF Food Trading Co., Ltd.
โทร. 86-21-6106-2651
19. Westbridge (Qingdao) Trading Co., Ltd.
20. Zhangzhou C.P. Chia Tai Aquaculture
Co., Ltd.
21. Beijing CP Consultation Services Co., Ltd.
โทร. 86-108-508-9000
22. C.P. Food (Hengshui) Co., Ltd.
โทร. 86-108-508-9000
23. C.P. Food (Kaifeng) Co., Ltd.
โทร. 86-108-508-9000
24. C.P. Food (Nantong) Co., Ltd.
โทร. 86-108-508-9000
25. C.P. Food (Zhanjiang) Co., Ltd.
โทร. 86-108-508-9000
26. C.P. Food Enterprise (Ningbo) Co., Ltd.
โทร. 86-108-508-9000

ทุนจดทะเบียน

เพาะฟั กลูกกุ้ง
เพาะฟั กลูกกุ้ง

USD 12,000,000

52.25

ผู้ นํ า เข้ าและจั ด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ าประเภท
อาหารแปรรู ป จากเนื อสั ต ว์ แ ละอาหาร
สําเร็ จรูป
ให้ บริ การจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เอเชีย
ฟาร์ มเพาะเลียงกุ้ง

USD 14,500,000

100.00

USD 100,000

99.99

USD 1,680,000

52.25

ให้ บริ การทีปรึ กษาด้ านเศรษฐกิจและการค้ า

RMB 1,500,000

52.25

ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป

RMB 271,630,000

52.25

ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป

RMB 52,000,000

52.25

ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป อาหาร
สําเร็ จรูปจากเนือสัตว์และอาหารพร้ อม
รับประทาน
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

USD 14,280,000

52.25

RMB 99,500,000

52.25

RMB 60,000,000

52.25

RMB 1,170,000,000

52.25

USD 94,336,400

52.25

USD 117,460,000

52.25

RMB 60,000,000

35.17

RMB 856,298,060

52.25

RMB 100,000,000

52.25

RMB 280,000,000

52.25

RMB 100,000,000

52.25

RMB 380,000,000

52.25

RMB 218,000,000

36.57

ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป อาหาร
สําเร็ จรูปจากเนือสัตว์และอาหารพร้ อม
รับประทาน
ให้ บริ การด้ านการบริ หารและทีปรึกษา

27. Chia Tai (Beijing) Investment Management
Co., Ltd.
โทร. 86-108-508-9000
28. Chia Tai Food Enterprise (Qingdao) Co.,Ltd. ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป อาหาร
โทร. 86-108-508-9000
สําเร็ จรูปจากเนือสัตว์และอาหารพร้ อม
รับประทาน
29. CP Food Enterprise (Qinhuangdao) Co., Ltd. ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป อาหาร
โทร. 86-108-508-9000
สําเร็ จรูปจากเนือสัตว์และอาหารพร้ อม
รับประทาน
30. Chia Tai Biopharmaceutical (Fujian) Co., Ltd. ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา
โทร. 86-108-508-9000
31. Chia Tai Food (Suqian) Co., Ltd.
เลียงไก่เนือ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
โทร. 86-108-508-9000
จากเนือไก่
32. Henan Chia Tai Agro-Industrial Financing ให้ บริ การคําประกันสินเชือ
Guarantee Co., Ltd.
โทร. 86-108-508-9000
33. Hubei Chia Tai Co., Ltd.
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
โทร. 86-108-508-9000
พันธุ์สตั ว์ และอาหารแปรรูปจากเนือสัตว์
34. Jiangsu Chia Tai Agriculture Financing
ให้ บริ การคําประกันสินเชือ
Guarantee Co., Ltd.
โทร. 86-108-508-9000
35. Jilin Chia Tai Food Co., Ltd.
ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป
โทร. 431-808-838-4966
อาหารสําเร็ จรูปจากเนือสัตว์และ
อาหารพร้ อมรับประทาน
36. Fujian Chia Tai Food Co., Ltd.
จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนือไก่
โทร. 86-108-508-9000
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

เลียงและจําหน่ายไก่

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
RMB 50,000,000
36.57

เลียงและจําหน่ายไก่

RMB 60,000,000

36.57

RMB 180,000,000

36.57

RMB 10,000,000

35.17

ผลิตและจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์

RMB 189,890,000

35.17

ผลิตและจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์

RMB 72,000,000

35.17

RMB 35,000,000
RMB 12,600,000
RMB 140,000,000

52.25
52.25
52.25

บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

37. Fujian Hetai Agro-Industry Co., Ltd.
โทร. 86-108-508-9000
38. Longyan Baotai Agro-Industry Co., Ltd.
โทร. 86-108-508-9000
39. Longyan Chia Tai Co.. Ltd.
โทร. 86-108-508-9000
40. Henan Chia Tai Biochemistry Trading
Co., Ltd.
41. Pucheng Chia Tai Biochemistry Co., Ltd.
โทร. 86-108-508-9000
42. Zhumadian Huazhong Chia Tai Co., Ltd.
โทร. 86-396-262-3002
43. Dongying Chia Tai Aqua Co., Ltd.
44. C.P.Aquaculture (Jiangsu) Co., Ltd.
45. Chia Tai Food Industry (Suqian) Co., Ltd.

ทุนจดทะเบียน

ผลิตผลิตภัณฑ์จากเนือไก่
ผู้จดั จําหน่ายยาสัตว์

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป อาหาร
สําเร็ จรูปจากเนือสัตว์และอาหารพร้ อม
รับประทาน

ประเทศเวียดนาม
บริษทั ย่ อย

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
VND 9,188,671,500,000
66.18

ประเภทธุรกิจ

46. C.P. Vietnam Corporation
โทร. 84-25-383-6251-9
47. CPV Food Co.,Ltd.
48. Dzine Food Solutions Co., Ltd.
49. AHM Lifestyles-Creative Hospitality Joint
Stock Company

ทุนจดทะเบียน

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
เลียงสัตว์ และอาหารแปรรูป
เลียงสัตว์ ผลิตและจําหน่าย
อาหารสัตว์ และอาหารแปรรูป
ร้ านอาหารและบริการจัดเลียง
ร้ านอาหาร

VND 1,073,049,000,000

66.18

VND 70,000,000
VND 45,000,000,000

66.18
50.96

ประเทศอังกฤษ
บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

50. Food Trac Ltd.
51. Westbridge Food Group Limited
52. Westbridge Foods Ltd.
53. Westbridge Group License Companies
54. CP Foods (UK) Ltd. (“CPF UK”)
โทร. 44-1299-253131
55.-105. บริ ษัทย่อยของ CPF UK จํานวน 51
บริ ษัท/5

/5

จัดจําหน่ายเนือสัตว์
กิจการลงทุน
ผู้นําเข้ าและจัดจําหน่ายเนือสัตว์ และ
อาหารสําเร็ จรูป
ผู้นําเข้ าสินค้ าทีทําจากเนือสัตว์ปีก
ผู้ นํ า เข้ าและจั ด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ าประเภท
อาหารแปรรู ป จากเนื อสั ต ว์ แ ละอาหาร
สําเร็ จรูป
ผู้ นํ า เข้ าและจั ด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ าประเภท
อาหารแปรรู ป จากเนื อสั ต ว์ แ ละอาหาร
สําเร็ จรูป

บริ ษัทย่อยของ CP Foods (UK) Ltd. จํานวน 51 บริ ษัท ประกอบด้วย
1. Fusion Abbey Park Ltd.
2. Fusion Alfrick Ltd.
6. Fusion Brothwood Ltd.
7. Fusion Calis Ltd.
11. Fusion Dalaman Ltd.
12. Fusion Defford Ltd.
16. Fusion Eastoe Ltd.
17. Fusion Elmbridge Ltd.
21. Fusion Gatley Ltd.
22. Fusion Gocek Ltd.
26. Fusion Heartford Ltd.
27. Fusion Heath Ltd.
31. Fusion Kroma Ltd.
32 Fusion Krone Ltd.
36. Fusion Niamh Ltd.
37. Fusion Pershore Ltd.
41. Fusion Southall Ltd.
42. Fusion Stevens Ltd.
46. Fusion Van Den Hauwe Ltd.
47. Fusion Wadborough Ltd.
51. Fusion Yamac Ltd.

3.
8.
13.
18.
23.
28.
33.
38.
43.
48.

Fusion Bracewell Ltd.
Fusion Carnoustie Ltd.
Fusion Dormington Ltd.
Fusion Everton Ltd.
Fusion Gray Ltd.
Fusion Head Street Ltd.
Fusion Littleworth Ltd.
Fusion Priest Lane Ltd.
Fusion Thetford Ltd.
Fusion Wellington Ltd.

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
GBP 100
99.99
GBP 88.96
99.99
GBP 100
99.99

ทุนจดทะเบียน

4.
9.
14.
19.
24.
29.
34.
39.
44.
49.

N/A
GBP 271,200

99.99
99.98

GBP 1

99.98

Fusion Bransford Ltd.
Fusion Charlton Ltd.
Fusion Driscoll Ltd.
Fusion Exning Ltd.
Fusion Harper Ltd.
Fusion Irvine Ltd.
Fusion Madeley Ltd.
Fusion Samui Ltd.
Fusion Turgay Ltd.
Fusion Whistler Ltd.
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5.
10.
15.
20.
25.
30
35.
40.
45.
50.

Fusion Broadway Ltd.
Fusion Crowle Ltd.
Fusion Dumbleton Ltd.
Fusion Fethiye Ltd.
Fusion Hawstead Ltd.
Fusion Kaitaia Ltd.
Fusion Newlands Ltd.
Fusion Soham Ltd.
Fusion Uzumlu Ltd.
Fusion Wright Ltd.

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษทั ย่ อย

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
GBP 15,567
99.98

ประเภทธุรกิจ

106. The Foodfellas Ltd.
โทร. 44-2086-223064
107. CP Chozen Ltd.
108. Chozen Holdings Ltd.
โทร. 44-1905-732100
109. Chozen Noodle Trading Ltd.
โทร. 44-1905-732100

ทุนจดทะเบียน

ผู้นําเข้ าวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์อาหาร
กิจการลงทุน
ร้ านอาหาร
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์

GBP 800,000
GBP 30

79.99
79.99

GBP 10

79.99

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

110. Chun Ta Investment Co., Ltd.
111. Ta Chung Investment Co., Ltd.
112. Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)
Co., Ltd.
โทร. 886-2-250-77071
113. Charoen Pokphand (Taiwan) Co., Ltd.
โทร. 886-2-250-77071
114. Rui Mu Foods Co., Ltd.
โทร. 86-225-507-7071
115. Rui Fu Foods Co., Ltd.
โทร. 86-225-507-7071
116. Sheng Da Food Co., Ltd.
โทร. 86-225-507-7071
117. Arbor Acres (Taiwan) Co., Ltd.
โทร. 886-2-250-77071

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
ธุรกิจไก่ครบวงจรและเลียงสัตว์

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
NTD 50,000,000
100.00
NTD 100,000,000
100.00
NTD 3,579,000,000
39.00
ทุนจดทะเบียน

ผู้นําเข้ าและจัดจําหน่ายสินค้ าประเภท
อาหารเสริมและวัคซีนสําหรับสัตว์
ธุรกิจไก่ไข่

NTD 27,152,400

35.10

NTD 300,000,000

26.52

ธุรกิจไก่ไข่

NTD 800,000,000

19.89

ธุรกิจไก่ไข่

NTD 200,000,000

14.92

เลียงสัตว์

NTD 32,000,000

19.50

ประเทศอินเดีย
บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

118. CPF (INDIA) Private Ltd.
โทร. 91-44-265-68406
119. C.P. Aquaculture (India) Private Limited
โทร. 91-44-460-49999

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ เลียงสัตว์ และ
อาหารแปรรูป
ผลิตและจําหน่ายอาหารกุ้ง ฟาร์ มเพาะฟั ก
ลูกกุ้ง และจําหน่ายกุ้งแปรรูปขันต้ น

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
INR 4,888,500,000
99.99
ทุนจดทะเบียน

INR 250,000,000

75.00

ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษทั ย่ อย
120. Bellisio Foods, Inc.
121. Bellisio Investment, LLC
122. C.P. Food Products, Inc.
โทร. 1-410-505-5017
123. Frozen Specialties, Inc.
124. FSI Parent Corp.
125. Homegrown Shrimp (USA), LLC.
126. Overhill Farms, Inc.
127. Berice LLC.
128. Yipeng, LLC.

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้ อมรับประทาน
กิจการลงทุน
ผู้นําเข้ าและจัดจําหน่ายสินค้ าอาหารทะเล
ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้ อมรับประทาน
กิจการลงทุน
ฟาร์ มเพาะเลียงลูกกุ้ง
ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้ อมรับประทาน
กิจการลงทุนในธุรกิจร้ านอาหาร
ร้ านอาหาร
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สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
USD 100
100.00
N/A
100.00
USD 7,980,000
99.99
ทุนจดทะเบียน

N/A
N/A
16,600,000 USD
N/A
USD 3,100,000
USD 1,765,000

100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
99.99

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ประเทศรัสเซีย
บริษทั ย่ อย

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
RUB 2,100,000
75.82

ประเภทธุรกิจ

129. Agro-Oskol CJSC
โทร. 7-496-634-1963
130. Agro-Ostrogorzhsk LLC.
โทร. 7-496-634-1963
131. Agro-Sojuz TS LLC.
โทร. 7-496-634-1963
132. Alekseevskiy Kombikormovy Zavod CJSC
โทร. 7-496-634-1963
133. Alekseevsky Bekon JSC
โทร. 7-496-634-1963
134. APK Don LLC.
โทร. 7-496-634-1963
135. Chochol Trostjanka LLC.
โทร. 7-496-634-1963
136. Donskoy Bekon LLC.
โทร. 7-496-634-1963
137. Farm Construction LLC.
โทร. 8-831-211-3011
138. Kornevo LLC.
โทร. 8-401-230-7700
139. Management Company RBPI Group LLC.
โทร. 8-401-230-7700
140. Mjaso-Sojuz T LLC.
141. MPK Belgorod LLC.
142. NNPP LLC.
โทร. 8-831-211-3011
143. NNPP-2 LLC.
โทร. 8-401-230-7700
144. Pravdinsk Pig Production JSC
โทร. 8-401-230-7700
145. Pravdinsk Pig Production-2 LLC.
โทร. 8-401-230-7700
146. RBPI Elite Seeds LLC.
147. RBPI Partner East LLC.
โทร. 8-401-230-7700
148. RBPI Partner West LLC.
โทร. 8-831-211-3011
149. RBPI Voronezh LLC.
โทร. 8-401-230-7700
150. Rechnoe LLC.
โทร. 8-401-230-7700
151. Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.
โทร. 7-496-634-1963
152. CPF Agro LLC.
โทร. 7-496-634-1963
153. CPF Construction LLC.
โทร. 7-496-634-1963
154. CPF Foods LLC.
โทร. 7-496-634-1963
155. CPF Ryazan LLC.
โทร. 7-496-634-1963

ทุนจดทะเบียน

ธุรกิจปลูกพืชเพือการเกษตร
ธุรกิจปลูกพืชเพือการเกษตร

RUB 227,600,000

75.82

RUB 10,000

75.82

ผลิตอาหารสัตว์

RUB 2,100,000

75.82

เลียงสัตว์

RUB 4,248,801

75.82

ให้ บริ การด้ านการบริ หารและทีปรึกษา

RUB 1,000,000

75.82

ธุรกิจปลูกพืชเพือการเกษตร

RUB 1,000,000

75.82

RUB 20,000

75.82

RUB 100,000

75.82

เลียงสัตว์

RUB 203,010,000

75.82

ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์

RUB 173,110,000

75.82

RUB 10,000
RUB 100,000
RUB 483,040,562.83

75.82
75.82
75.82

เลียงสัตว์

RUB 900,000,000

75.82

เลียงสัตว์

RUB 1,030,000,000

75.82

เลียงสัตว์

RUB 1,010,000,000

75.82

RUB 1,000,000
RUB 10,000,000

75.82
75.82

โรงชําแหละ

RUB 1,000,000

75.82

กิจการลงทุน

RUB 10,000,000

75.82

ให้ บริ การจัดการของเสียชีวภาพ

RUB 50,000,000

75.82

RB 5,266,995,018.50

99.99

RUB 605,277,700

99.99

RUB 19,000,000

99.99

RUB 480,010,000

99.99

RUB 87,238,163.21

99.99

กิจการลงทุน

เลียงสัตว์
รับเหมาก่อสร้ างฟาร์ มสุกร

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
เลียงสัตว์

ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
โรงชําแหละ

ผลิตอาหารสัตว์และเลียงสัตว์
เลียงสัตว์
ให้ บริ การทีปรึ กษาด้ านการก่อสร้ าง
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
เลียงสัตว์
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษทั ย่ อย

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
ประเภทธุรกิจ

156. CPF Serebryanie Prudy LLC.
โทร. 7-496-634-1963
157. JSC Poultry Production Severnaya
158. JSC Poulty Parant Stock Production
Woyskovitsy
159. Stesha LLC.
160. CP Foods Trading LLC.

เลียงสัตว์
ผลิตอาหารสัตว์ เลียงสัตว์ และแปรรูป
ขันพืนฐาน
เลียงสัตว์และเพาะพันธุ์สตั ว์

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
RUB 34,391,907.76
99.99
ทุนจดทะเบียน

RUB 1,129,937,718

99.99

RUB 196,500,735

99.99

กิจการลงทุน
RUB 21,490,384,913.18
ผู้นําเข้ าและส่งออกสินค้ าประเภทเนือสัตว์
RUB 10,000

99.99
99.99

ประเทศตุรกี
บริษทั ย่ อย

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
TL 503,965,500
100.00

ประเภทธุรกิจ

161. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.
โทร. 212-274-8536

ทุนจดทะเบียน

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

162. Charoen Pokphand Foods Philippines Corp. ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ เลียงสัตว์ และ
โทร. 63-45-963-6510
เพาะฟั กลูกกุ้ง

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
PHP 6,300,000,000
99.99
ทุนจดทะเบียน

ประเทศมาเลเซีย
บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

163. AA Meat Shop Sdn. Bhd.
โทร. 603-8065-1800
164. Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.
โทร. 603-4027-1800
165. Charoen Pokphand Foods (Malaysia)
Sdn. Bhd.
166. Chau Yang Farming Sdn. Bhd.
โทร. 605-3771-331
167. Makin Jernih Sdn. Bhd.
168. Tip Top Meat Sdn. Bhd.
โทร. 603-6091-7340
169. Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.
โทร. 603-4027-1800
170.Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)
Sdn. Bhd.
171.-174. บริ ษัทย่อยของ Charoen Pokphand
Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. จํานวน 4 บริษัท/6

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
N/A
99.99

ทุนจดทะเบียน

ค้ าปลีกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนือสัตว์
เพาะเลียงกุ้งและแปรรูปกุ้ง

RM 520,000,000

99.99

กิจการลงทุนในธุรกิจสัตว์นําครบวงจร และ
ธุรกิจสุกร
เลียงสัตว์

RM 420,000,000

99.99

N/A

99.99

N/A
N/A

99.99
99.99

RM 100,000,000

99.99

N/A

100.00

N/A

100.00

กิจการลงทุน
แปรรูปเนือสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์นาํ
กิจการลงทุน โดยลงทุนในบริษัททีดําเนิน
ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์และเลียงสัตว์ใน
ประเทศมาเลเซีย
ผลิตและจําหน่ายเนือสัตว์แปรรูปและเลียง
สัตว์

ประเทศลาว
บริษทั ย่ อย
175. C.P. Laos Co., Ltd.
โทร 856-21-453508-10

/6

ประเภทธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์และเลียงสัตว์

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
USD 15,000,000
99.99
ทุนจดทะเบียน

บริ ษัทย่อยของ Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd จํ านวน 4 บริ ษัท ประกอบด้วย
1. Avian farm (Malaysia) Sdn. Bhd. 2. Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn. Bhd.
3. PK Agro - Industrial Products (M) Sdn. Bhd.
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4. Teck Huat Farming Sdn. Bhd.

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ประเทศเบลเยียม
บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

176. CPF Europe S.A.
โทร. 32-2357-5380
177. Tops Foods NV
โทร. 32-1428-5560

ผู้นําเข้ าและจัดจําหน่ายสินค้ าประเภท อาหาร
แปรรูปจากเนือสัตว์ และอาหารสําเร็ จรูป
ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้ อมรับประทาน

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
EUR 95,595,000
99.99
ทุนจดทะเบียน

EUR 3,940,000

84.07

ประเทศศรีลังกา
บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

178. Norfolk Foods (Private) Limited
โทร. 9-411-285-7340
179. Lotus Aquaculture Lanka (Private) Ltd.

ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้ อมรับประทาน
โรงเพาะฟั กลูกกุ้ง ฟาร์ มกุ้ง และห้ องเย็น

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
N/A
80.00

ทุนจดทะเบียน
LKR 360,000,000

75.00

ประเทศโปแลนด์
บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

180. CPF Poland S.A.
โทร. 48-22-7790600
181. PetRepublic Ltd.
182. CPF Culinar Sp. z o.o.
183. Food Port Sp. z o.o.
184. PLANT-TEC Europe Sp. z o.o.

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ผลิตและจําหน่ายอาหารสําหรับสัตว์เลียง
ผลิตอาหารทะเล
ผู้จดั จําหน่ายสินค้ าอาหารทะเล
กิจการลงทุน

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
PLN 9,250,000
66.67
ทุนจดทะเบียน
PLN 330,000
PLN 2,650,000
PLN 300,000
PLN 21,600,000

60.00
66.67
66.67
66.67

ประเทศกัมพูชา
บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

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

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ เลียงสัตว์ และ
อาหารแปรรูป
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
USD 67,402,000
100.00
ทุนจดทะเบียน

KHR 20,000,000

49.00

ประเทศเดนมาร์ ก
บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

187. Finagro ASP
188. CPF Denmark A/S
โทร.45-7526-1330

ให้ บริ การด้ านการเงิน
ผู้ นํ า เข้ าและจั ด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ าประเภท
อาหารแปรรูปจากเนือสัตว์อาหารสําเร็จรูป

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
DKK 550,000
75.82
EUR 500,000
51.99

ทุนจดทะเบียน

ประเทศเยอรมนี
บริษทั ย่ อย
189. Paulsen Food GmbH
190. CPF Distribution GmbH
191. ZGG Verwaltungs GmbH

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
EUR 25,000
99.98

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

จัดจําหน่ายสินค้ าประเภทเนือสัตว์ และกิจการ
ลงทุน
จัดจําหน่ายอาหารสําเร็ จรูป
กิจการลงทุน

EUR 511,292
EUR 26,000

99.98
99.98

ประเทศแคนาดา
บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

192. Bellisio Foods Canada Corp.
193. Charoen Pokphand Foods Canada Inc.
โทร 905-604-4993
194. CPF Canada Holdings Corp.

ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้ อมรับประทาน
นําเข้ าและส่งออกสินค้ าอาหาร
กิจการลงทุนในธุรกิจสุกรครบวงจร
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สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
N/A
100.00
CAD 1,000,000
100.00
ทุนจดทะเบียน

CAD 430,000,000

99.99

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ประเทศเนเธอร์ แลนด์
บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

195. Westbridge Holding B.V.
196. CPF Netherlands B.V.

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
EUR 18,000
99.99
USD 1,250,000,000
99.99
ทุนจดทะเบียน

ประเทศบริติส เวอร์ จิน ไอส์ แลนด์
บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

197. Bright Excel Investments Ltd.
198. C.P. Foods Holdings Ltd.
199. C.P. Foods International Ltd.
200. Coinaton Investments Ltd.
201. CPF Investment Ltd.
202. CPVN Ltd.
203. Forward Pass Ltd.
204. Giant Crown Invesments Limited
205. New Splendid Holdings Ltd.
206. Modern State Investments Ltd.
207. Charoen Pokphand (China) Investment Ltd.
208. ECI Machinery Co., Ltd.
209. CP Foods Capital Limited

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน

ทุนจดทะเบียน
USD 50,000
USD 1,000,000
USD 100,000,000
USD 50,000
USD 1,750,000,000
USD 1,000,000
USD 50,000
USD 50,000
USD 50,000
USD 120,000,000
USD 56,000,000
USD 50,000
USD 100,000,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
52.25
52.25
50.43
100.00

ประเทศเบอร์ มิวดา
บริษทั ย่ อย

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
USD 12,000
100.00
USD 600,000,000
52.25

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

210. Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Ltd กิจการลงทุน
211. C.P. Pokphand Co., Ltd.
กิจการลงทุนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหาร
212. C.T. Progressive (H.K.) Ltd.
กิจการลงทุน
213. Chia Tai Enterprises International Ltd.
กิจการลงทุน

HKD 1,000,000
USD 80,000,000

52.25
50.43

ประเทศเคย์ แมน ไอส์ แลนด์
บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

214. CP China Investment Ltd.
215. Plenty Type Ltd.

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
USD 129,750,000
52.25
USD 13,361,488.37
39.00
ทุนจดทะเบียน

ฮ่ องกง
บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

216. CPF Hong Kong Co., Ltd.
217. C.P. Standard Resources Ltd.
218. CP Food Investment Ltd.
219. Hannick Ltd.
220. C.P. Enterprises Ltd.
221. Chia Tai Huazhong Biochemistry Ltd.
222. Chia Tai Pucheng Biochemistry Ltd.
223. Golden Industrial Investment Ltd.
224. Chia Tai Lianyungang Co., Ltd.
225. CP Aqua Co., Ltd.

ผู้นําเข้ าและจัดจําหน่ายไข่ไก่ อาหารแปรรูป
จากเนือสัตว์ ผลิตภัณฑ์นมและอาหารสําเร็ จรูป
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุนในธุรกิจสัตว์นํา
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สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
HKD 7,000,000
99.99
ทุนจดทะเบียน

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
HKD 1,000,000
N/A

52.25
52.25
52.25
50.43
50.43
50.43
50.43
39.00
52.25

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ประเทศนอร์ เวย์
บริษัทย่ อย
226. Russia Baltic Pork Invest AS

ประเภทธุรกิจ
กิจการลงทุน

สัดส่ วนการถือหุ้น
รวม (ร้ อยละ)
NOK 640,063,200
75.82
ทุนจดทะเบียน

ประเทศญีปุ่ น
บริษัทย่ อย
227. CPF Japan Co., Ltd.
โทร. 813-5401-2231

ประเภทธุรกิจ
ผู้นําเข้ าและจัดจําหน่ายสิน ค้ า ประเภทอาหาร
แปรรูปจากเนือสัตว์และอาหารสําเร็จรูป

สัดส่ วนการถือ
หุ้นรวม (ร้ อยละ)
JPY 200,000
99.99

ทุนจดทะเบียน

ประเทศฝรังเศส
บริษัทย่ อย
228. Westbridge Foods (France) Sarl

ประเภทธุรกิจ
จัดจําหน่ายเนือสัตว์

สัดส่ วนการถือ
หุ้นรวม (ร้ อยละ)
EUR 100
99.99

ทุนจดทะเบียน

ประเทศสิงคโปร์
บริษทั ย่ อย
229. CP Foods Singapore Pte. Ltd.

ประเภทธุรกิจ
ผู้นําเข้ าและจัดจําหน่ายสินค้ าประเภทอาหาร
แปรรูปจากเนือสัตว์และอาหารสําเร็จรูป

สัดส่ วนการถือ
หุ้นรวม (ร้ อยละ)
SGD 1,500,000
99.99
ทุนจดทะเบียน

ประเทศเกาหลีใต้
บริษัทย่ อย

ประเภทธุรกิจ

230. Consumer Package Commerce Co., Ltd. ผู้นําเข้ าและจัดจําหน่ายสินค้ าประเภทอาหาร
แปรรูปจากเนือสัตว์และอาหารสําเร็จรูป

สัดส่ วนการถือ
หุ้นรวม (ร้ อยละ)
KRW 540,000,000
99.99
ทุนจดทะเบียน

บริษัทร่ วม การร่ วมค้ า และบริ ษัทอืนๆ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทร่วม การร่วมค้ า และบริษัทอืนๆ ของซีพีเอฟ มีดงั นี
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

1. Andhra Pradesh Brood Stock Multiplication เลียงสัตว์และเพาะพันธุ์สตั ว์
Centre Private Limited
ประเทศอินเดีย
โทร. 91-98-494-46149
2. บจ. ซีพ-ี เมจิ
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เพือสุขภาพทีทําจากนม
โทร. 66-2-664-5309
3. Hylife Group Holdings Ltd.
กิจการลงทุน
ประเทศแคนาดา
4. Westbridge Foods Holding B.V.
ผู้นําเข้ าและจัดจําหน่ายสินค้ าแปรรูปพืนฐาน
ประเทศเนเธอร์ แลนด์
อาหารแปรรูปจากเนือสัตว์ อาหารทะเล และ
โทร. 31-715-815-016
อาหารสําเร็ จรูป
5. บจ. รอส บรี ดเดอร์ ส สยาม
ผลิตและจําหน่ายลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนือ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทร. 66-2-988-0700
6. บจ. อาร์ เบอร์ เอเคอร์ ส ประเทศไทย
ผลิตและจําหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนือ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทร. 66-2-988-0700
7. SuperDrob S.A.
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ประเทศโปแลนด์
โทร. 48-22-275-9200
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สัดส่ วนการถือ
หุ้นรวม (ร้ อยละ)
INR 300,000,000
74.99

ทุนจดทะเบียน

500,000,000 บาท

59.99

CAD 67,833,294

50.10

EUR 18,000

49.99

70,000,000 บาท

49.99

4,000,000 บาท

49.98

PLN 21,772,550

49.45

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
สัดส่ วนการถือ
หุ้นรวม (ร้ อยละ)
BR 11,666,667
40.00

ประเภทธุรกิจ

8. Camanor Produtos Marinhos Ltda.
ประเทศบราซิล
โทร. 55-84-4008-0448
9. A.P.P. Enterprise, Inc.
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
โทร 63-45-963-6510
10. บมจ. ซีพี ออลล์
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทร. 66-2-677-9000
11. Well Well Invest S.A.
ประเทศโปแลนด์
12. CP-MP Logistics Joint Stock Co. Ltd.
ประเทศเวียดนาม
โทร. 28-363-66471
13. บริษัท สยาม ริ เวีย จํากัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
14. Rosleko sp. z o.o.
ประเทศโปแลนด์
15. Chia Tai Conti (Cixi) Investment
Management Ltd.
ประเทศจีน
16. Conti Chia Tai International Ltd.
เขตบริ หารพิเศษฮ่องกง
โทร. 852-282-36171
17. ECI Metro Investment Co., Ltd.
ประเทศบริตสิ เวอร์ จิน ไอส์แลนด์
โทร. 852-252-01601
18. บจ. นว 84
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
19. Cixi Zhuda Investment Management
Centre (Limited Partnership)
ประเทศจีน
20. Feng Sheng Livestock Co., Ltd.
สาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน)
21.Chia Tai Investment Co., Ltd.
ประเทศจีน
22. Sao Ta Foods Joint Stock Company
ประเทศเวียดนาม
23. BHJ Kalino Food AB
ประเทศสวีเดน
โทร. 46-4620-5260
24. Zhan Jiang Deni Vehicle Parts Co., Ltd.
ประเทศจีน
โทร. 86-759-315-0934
25. Kinghill Limited
ประเทศเคย์แมน ไอส์แลนด์
26. Chia Tai (Jilin) Co., Ltd.
เขตบริ หารพิเศษฮ่องกง
27. บมจ. สยามแม็คโคร
ประเทศไทย
28. บมจ. ซีพีพีซี
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทร. 66-2-766-8090

ทุนจดทะเบียน

กิจการฟาร์ มกุ้งและแปรรูปกุ้งขันต้ น
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ร้ านสะดวกซื อภายใต้ เครื องหมายการค้ า
7-Eleven ในประเทศไทย และให้ สิ ท ธิแก่ผ้ ูค้ า
ปลี ก รายอืนในการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ในอาณาเขต
ของประเทศไทย
กิจการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทีทําจาก
พืช
บริ การขนส่ง
ร้ านอาหาร

PHP 5,000

39.60

8,986,296,048 บาท

33.99

PLN 5,079,672

33.33

VND 5,900,000,000

32.43

120,000,000 บาท

29.99

กิจการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมทีทํา
จากพืช
ให้ บริ การทีปรึกษาด้ านเศรษฐกิจและการค้ า

PLN 10,000

26.67

RMB 3,000,000

26.12

กิจการลงทุน

HKD 3,122,000

26.12

USD 12,000,000

25.21

1,500,000,000 บาท

25.00

RMB 9,995,000

23.77

NTD 600,000,000

19.51

RMB 415,872.2926

18.28

VND 653,888,890,000

16.48

SEK 1,000,000

15.08

USD 21,250,000

14.12

กิจการลงทุนในบริษทั ทีดําเนินธุรกิจบริหาร
USD 680,000,000
ศูนย์การค้ า “Super Brand Mall” ในประเทศจีน
กิจการลงทุนในบริษทั ทีดําเนินธุรกิจผลิตและ
USD 2,500,000
จําหน่ายอาหารสัตว์และเลียงสัตว์ ในประเทศจีน
ธุรกิจค้ าส่งและค้ าปลีก
5,586,161,750.00 บาท

13.96

กิจการลงทุน และค้ าเครื องจักรและอะไหล่
กิจการลงทุนในบริษทั ทีดําเนินธุรกิจสวนป่ าใน
ประเทศไทย
กิจการลงทุน
ผลิตและจําหน่ายไก่
กิจการลงทุนและการค้ า
ผู้ผลิตและจําหน่ายอาหารทะเล
ค้ าเนือสัตว์และอาหารสําเร็จรูปแช่เย็นและ
แช่แข็ง
ผลิตและจําหน่ายคาร์ บเู รเตอร์ของ
รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์รถยนต์

ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
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1,950,000,000 บาท

10.00
8.85
6.58

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท
29. บมจ. ซี.พี.แลนด์
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทร. 66-2-766-7000
30. บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชัน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทร. 66-2-643-1111

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
สัดส่ วนการถือ
หุ้นรวม (ร้ อยละ)
3,630,310,000 บาท
6.49

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

133,474,621,856 บาท

2.21

1.3.2 บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งถือหุ้นในบริษัทย่ อยหรือบริษัทร่ วมเกินกว่ าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงของ
บริษัทดังกล่ าว
สําหรับการถือหุ้นในบริ ษัทร่วมซึงมีบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งของซีพีเอฟ คือ บริ ษัท เครื อเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (“CPG”) รวมทัง
ผู้ทีเกียวข้ องของ CPG ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 2 บริ ษัท ได้ แก่ (1) บริ ษัท นว 84 จํากัด (“นว 84”)
ซึงซีพี เอฟถื อหุ้น ในสัด ส่ วนร้ อยละ 25 มาตังแต่ เริ มจัดตังบริ ษัท และต่อ มาผู้ถือ หุ้น เดิมรายอืนของ นว 84 ได้ ข ายหุ้น นว 84 ในสัดส่วน
ร้ อยละ 75 ให้ กับ CPG และ (2) Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”) ซึงเดิมเป็ นบริ ษัทย่อยที C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ถื อ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ100 ต่อมาเมือวันที 1 ธันวาคม 2563 CTI ออกหุ้นเพิมทุนให้ กับบริษัทย่อยของ CPG ในสัดส่วนร้ อยละ 65 เพือเป็ น
สิงตอบแทนของการได้ มาซึงหุ้นใน 43 บริ ษัท ซึงประกอบธุรกิจสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําให้ สดั ส่วนการถือ หุ้นของ CPP ใน CTI
ลดลงเหลือร้ อยละ 35 ภายหลังจากการเพิมทุน
สําหรับการลงทุนในบริ ษัทข้ างต้ นนัน แม้ ว่าจะเป็ นการลงทุนร่วมกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งของบริ ษัท แต่คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ พิจารณาแล้ วเชือว่า โครงสร้ างการถือหุ้นดังกล่าวเหมาะสม สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของบริ ษัท เป็ นไปเพือประโยชน์
ทีดีทีสุด และส่งเสริมธุรกิจของบริษัท
ทังนี บริ ษัทมีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นในการบริ หารจัดการเงินลงทุนของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นทีบริ ษัทมีอยู่ในบริ ษัททีกล่าวมา
ข้ างต้ นอย่างอิสระ และในฐานะบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่งประเทศไทย บริ ษัทยึดมันในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน เป็ นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นสําคัญ โดยได้ ปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแลและควบคุม
ภายในทีดี ซึงรวมถึงมาตรการการดําเนินการเกียวกับการเข้ าทํารายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น ในการอนุมตั ิรายการที
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท จะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพือให้ มนใจว่
ั า การเข้ าทํารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลมีข้อตกลงทีมีเงือนไข
การค้ าทัวไปเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก และเป็ นไปเพือประโยชน์ส ูงสุดของบริ ษัท นอกจากนี กฎเกณฑ์ทีใช้ บงั คับกับบริษัท
จดทะเบียนยังช่วยสนับสนุนให้ เกิดความโปร่งใสและความเป็ นธรรมในการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันทีมีอยู่ในปั จจุบนั และทีอาจเกิดขึน
ในอนาคต ทังนี ผู้มีส่วนได้ เสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงทังในฐานะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นในการเข้ าทํารายการทีอาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ข้างต้ น
1.3.3 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษัท เครื อเจริ ญ โภคภัณฑ์ จํากัด (“CPG”) ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของซีพีเอฟ มีการลงทุนโดยเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัทต่างๆ
ทีดําเนินธุรกิจในหลายประเทศ โดยมีธุรกิจหลักในประเทศไทย ได้ แ ก่ (1) ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร (2) ธุรกิจค้ าปลีก และ
(3) ธุรกิจโทรคมนาคม นอกจากนี CPG ยังลงทุนในธุรกิจอืนๆ เช่น ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม และธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
สํ าหรับซีพี เอฟซึงเป็ นบริ ษัท หลักของธุรกิจเกษตรอุต สาหกรรมและอาหารของ CPG นัน CPG ได้ มีก ารจํ าหน่ ายสารอาหาร
เสริ มสําหรับเติมในอาหารสัตว์ รวมทังให้ สิทธิในการใช้ เครืองหมายการค้ า เป็ นต้ น ให้ แก่กลุ่มบริ ษัท ซึงเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
อันเป็ นไปตามหลักการในการเข้ าทํารายการตามทีกํ าหนดไว้ ในมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 ทีคณะกรรมการบริษัทได้ มมี ติอนุมตั ิไว้
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ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

1.3.4 ผู้ถือหุ้น
รายชือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จํานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วัน Record Date เมือวันที 14 มีนาคม 255 มีดงั นี
รายชือผู้ถือหุ้น
1. กลุ่ม CPG(2) ประกอบด้ วย
1.1 CPG(3)
1.2 Jumbo Kingdom Ventures Limited(4)
1.3 บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์โฮลดิ ง จํากัด(5)
1.4 Orient Success International Limited(4)
1.5 Worth Access Trading Limited(4)
1.6 บริ ษัท ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)(6)
1.7 CP Foods Capital Ltd.(7)
1.9 บริ ษัท กรุงเทพโปรดิ วส จํ ากัด (มหาชน)(8)
1.10 Plenty Type Ltd.(7)
2. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด(9)
3. สํานักงานประกันสังคม
3.1 สํานักงานประกันสังคม(10)
3.2 สํานักงานประกันสังคม โดย บลจ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน)(10)
3.3 สํานักงานประกันสังคม โดย บลจ.วรรณ จํากัด(10)
3.4 สํานักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด(10)
4. STATE STREET EUROPE LIMITED(11)
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED(11)
6. UBS AG HONG KONG BRANCH(11)
7. นายปริญญา เธียรวร
8. กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึง
8.1 กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)(12)
8.2 กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึง โดย บลจ.กรุงไทย จํ ากัด (มหาชน)(12)
9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(13)
10. GIC PRIVATE LIMITED(11)

จํานวนหุ้น
4,429,098,680
2,154,464,925
867,032,116
743,660,460
120,814,159
117,342,300
145,684,000
120,415,720
82,885,000
76,800,000
526,459,263
323,122,340
312,989,300
4,937,580
4,282,980
912,480
146,811,617
131,206,098
126,755,600
106,000,000
71,550,600
35,775,300
35,775,300
46,500,000
43,177,399

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ก่อนหักหุ้นซือคืนเพือบริ หารทางการเงิน)(1)

51.43%
25.02%
10.07%
8.64%
1.40%
1.36%
1.69%
1.40%
0.96%
0.89%
6.11%
3.75%
3.63%
0.06%
0.05%
0.01%
1.70%
1.52%
1.47%
1.23%
0.84%
0.42%
0.42%
0.54%
0.50%

ทังนี กลุ่ม CPG มิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายที 2-6 และ 8-10
หมายเหตุ

หุ้นซือคืนเพือบริ หารทางการเงินมีจํานวน 204,279,800 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.37
กลุ่มรายงานตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
ประกอบกิจการลงทุน นําเข้ า และจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์และให้ บริการด้ านเทคนิควิชาการ โดยผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด (“CPG”) ได้ แก่ บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ เอสเจ
โฮลดิงส์ จํากัด ร้ อยละ 12.96 นางสมอุไร จารุ พ นิช ร้ อยละ 8.42 นายธนินท์ เจีย รวนนท์ ร้ อยละ 6.48 นายนกุล เจียรวนนท์ ร้ อยละ 6.00 บริ ษัท ซี.พี. โฮลดิง (ประเทศไทย) จํ ากัด ร้ อยละ 4.54
นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้ อยละ 4.26 นายมนัส เจียรวนนท์ ร้ อยละ 4.22 นางสมศรี ลําซํา ร้ อยละ 4.21 นายนพดล เจียรวนนท์ และนางนุชนารถ เจียรวนนท์ ถือหุ้นรายละร้ อยละ 3.00
(4)
ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของ CPG
(5)
ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็ นบริ ษัทย่อยทางตรงของ CPG
(6)
ประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยเป็ นบริ ษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ
(7)
ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้อมของซีพีเอฟ
(8)
ประกอบกิจการซือและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเป็ นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ
(9)
บริ ษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ทีอยู่ทีติดต่อได้ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 โดยบริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด เป็ น
ผู้ออกใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ ทีเกิ ด จากหลักทรัพ ย์อ้ างอิ ง ไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) เพื อเสนอขายต่ อผู้ลงทุน ซึ งผู้ลงทุ นจะได้ รับ สิ ทธิ ป ระโยชน์ ทางการเงิ นต่ า งๆ
(Financial Benefits) เสมือนการลงทุนในหุ้น แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Non-Voting Rights) ยกเว้ น กรณีการใช้ สิทธิออกเสียงเพือลงมติเกียวกับการเพิกถอน
หุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(10)
หน่วยงานราชการไทย ทีอยู่ทติี ดต่อได้ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ทีมควบคุมหลักทรัพย์ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ ชัน 17 ฝั งปี กเหนือ (North Wing) ถนนพระราม 9 ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
(11)
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ทีอยู่ทีติดต่อได้ บมจ.ธ.สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) SECURITIES SERVICES โซนบี อาคารสาทรนคร ชัน 14 ถนนสาทรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ 10500
(12)
กองทุนจดทะเบียนในประเทศไทย ทีอยู่ทติี ดต่อได้ บมจ.ธ.กสิกรไทย ฝ่ าย ธล. ชัน 19 ซอยราษฎร์ บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
(13)
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ทีอยู่ทีติดต่อได้ 968 อาคารเอช เอส บี ซี ชัน 5 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(1)
(2)
(3)

ข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื องทีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริ หารงานของบริ ษัท โดยที
ข้ อตกลงดังกล่าวมีบริ ษัทร่วมลงนามด้ วย
-ไม่ม-ี
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1.4

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ซีพีเอฟมีห้ นุ เพียงประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ ชนิดระบุชือผู้ถือ และมีมลู ค่าหุ้นทีตราไว้ เท่ากันทุกหุ้น คือ หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน : 9,291,530,318 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน ,291,530,318 หุ้น
ทุนชําระแล้ ว
: 8,611,242,385 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 8,611,242,385 หุ้น

1.5

หลักทรัพย์ อืน
หุ้นกู้
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2564 ซีพีเอฟมี ห้ ุนกู้ทียังมิได้ ไถ่ถอนจํานวน 28 ชุด ซึงมีมูลค่ าคงเหลื อ 137,740 ล้ านบาท โดยบริ ษัทและ
หุ้น กู้ได้ รับ การจัดอัน ดับความน่าเชือถือ “A+” (หุ้น กู้ด้อ ยสิ ทธิ ทีมีลัก ษณะคล้ ายทุนอันดับความน่ าเชือถื อ “A-”) แนวโน้ ม “Stable” โดย
บริษัท ทริสเรทติง จํากัด เมือวันที 7 ธันวาคม 2564 ดังนี
1. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 1/2554 ชุดที 3*
2. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 2/2554*
3. หุ้นกู้ซพี ีเอฟ ครังที 2/2555 ชุดที 2

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
4,000.0
6,000.0
4,000.0

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 2/2555 ชุดที 3
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 1/2558 ชุดที 2
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 2/2558 ชุดที 1
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 2/2558 ชุดที 2
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 2/2558 ชุดที 3
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 1/2559 ชุดที 2
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 1/2559 ชุดที 3
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 1/2560**

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 1/2561 ชุดที 1
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 1/2561 ชุดที 2
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 2/2561 ชุดที 2
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 2/2561 ชุดที 3
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 2/2561 ชุดที 4
หุ้นกู้ซีพเี อฟ ครังที 2/2561 ชุดที 5
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 1/2563 ชุดที 1
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 1/2563 ชุดที 2
หุ้นกู้ซีพเี อฟ ครังที 1/2563 ชุดที 3
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 1/2563 ชุดที 4
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 1/2563 ชุดที 5
หุ้นกู้ซพี ีเอฟ ครังที 1/2563 ชุดที 6
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 1/2564 ชุดที 1
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 1/2564 ชุดที 2
หุ้นกู้ซพี ีเอฟ ครังที 1/2564 ชุดที 3
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 1/2564 ชุดที 4
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครังที 1/2564 ชุดที 5

หุ้นกู้

19 ส.ค. 2554
21 ธ.ค. 2554
3 ส.ค. 2555

วันครบกําหนด
ไถ่ ถอน
19 ส.ค. 2584
21 ธ.ค. 2584
3 ส.ค. 2565

อายุห้นุ กู้
(ปี )
30
30
10

5,000.0
5,500.0
1,940.0
3,000.0
2,000.0
3,500.0
2,500.0
15,000.0

3 ส.ค. 2555
13 พ.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
12 เม.ย. 2559
12 เม.ย. 2559
2 มี.ค. 2560

ส.ค.
13 พ.ค. 2566
29 ก.ค. 2566
29 ก.ค. 2568
29 ก.ค. 2570
12 เม.ย. 2567
12 เม.ย. 2574
N/A

20
8
8
10
12
8
15
N/A

5,460.0
6,540.0
7,600.0
2,200.0
3,200.0
5,300.0
8,407.6
7,164.4
2,725.0
2,643.0
940.0
3,120.0
13,064.5
4,028.7
5,034.4
5,372.4
2,500.0

24 ม.ค. 2561
24 ม.ค. 2561
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
5 มิ.ย. 2563
5 มิ.ย. 2563
5 มิ.ย. 2563
5 มิ.ย. 2563
5 มิ.ย. 2563
5 มิ.ย. 2563
22 ม.ค. 2564
22 ม.ค. 2564
22 ม.ค. 2564
22 ม.ค. 2564
22 ม.ค. 2564

24 ม.ค. 2568
ม.ค. 2571
15 พ.ค. 2565
15 พ.ย. 2567
15 พ.ย. 2571
15 พ.ย. 2573
5 มิ.ย. 2567
5 มิ.ย. 2567
5 มิ.ย. 2570
5 มิ.ย. 2570
5 มิ.ย. 2575
5 มิ.ย. 2578
22 ม.ค. 2569
22 ม.ค. 2571
22 ม.ค. 2574
22 ม.ค. 2576
22 ม.ค. 2566

7
10
3 ปี 6 เดือน
6
10
12
1
1
7
7
12
15
5
7
10
12
2

วันทีออก

* เป็ นหุ้นกู้ทผูี ้ ถือหุ้นกู้มสี ิทธิขอไถ่ถอนได้ ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ สินปี ที 15
** เป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลกั ษณะคล้ ายหุ้นทุน ชําระคืนเงินต้ นเพียงครังเดียวเมือเลิกกิจการ หรือเมือผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
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อัตราดอกเบียต่ อปี
(ร้ อยละ)
5.42
5.42
ปี ที 1-4 ร้ อยละ 4.40
ปี ที 5-9 ร้ อยละ 5.00
ปี ที 10 ร้ อยละ 6.00
5.30
3.98
3.97
4.28
4.51
3.11
3.73

ปี ที -5 ร้ อยละ 5.00
และภายหลังปี ที 5 จะมีการปรับอัตราดอกเบีย
ทุกๆ 5 ปี โดยอ้ างอิงจาก (1) อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (2) Initial Credit
Spread และ (3) อัตราร้ อยละตามเงือนไขที
กําหนดไว้ ในหนังสือชีชวน

3.05
3.60
3.20
3.79
4.41
4.66
3.00
3.00
3.40
3.40
3.75
4.00
2.99
3.15
3.60
3.80
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บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ตัวแลกเงินระยะสัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ซีพีเอฟมีตวแลกเงิ
ั
นระยะสันทียังไม่ถึงกําหนดไถ่ถอนจํานวน 8,500 ล้ านบาท
1.6

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ซีพีเอฟมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นปี ละ 2 ครัง โดยเงินปั นผลทีจ่ายรวมทังสินในแต่ละปี จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
30 ของกําไรสุทธิประจําปี (ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) ทังนี อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้
ขึนอยู่กบั ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของซีพีเอฟ รวมทังภาวะเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี ซีพีเอฟยังมีหน้ าที
ตามข้ อกําหนดและเงือนไขของหุ้นกู้บริ ษัท โดยหากซีพีเอฟไม่สามารถชําระดอกเบียของหุ้นกู้หรื อผิดนัดชําระเงินจํานวนใดๆ ทีเกียวกับหุ้นกู้
ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ห้ ามมิให้ ซีพีเอฟจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
สําหรับการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยทีเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเป็ นไปตามทีได้ รับอนุมัติจาก
ทีประชุมคณะกรรมการหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ส่ วนบริ ษัทย่อยทีไม่ได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ การจ่าย
เงินปั นผลจะขึนอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้ างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริ ษัทย่อยนันๆ ทังนี สําหรับงวดปี บัญชีสินสุด
วัน ที 31 ธัน วาคม 2564 ซี พี เอฟมี รายได้ เงิ น ปั น ผลรั บ จากบริ ษั ท ย่ อ ยทังสิ น 5,587 ล้ านบาท โดยเป็ นเงิ น ปั น ผลรั บ จากบริ ษั ท ย่ อ ยที
เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ต่ า งประเทศจํา นวน 514 ล้ า นบาท และจากบริ ษั ท ย่ อ ยที ไม่ ไ ด้ เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์จํานวน 5,073 ล้ านบาท

(1) โครงสร้ างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท หน้ าที 38

บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2.

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

การบริหารจัดการความเสียง

2.1

นโยบายและแผนการบริหารความเสียง
โลกกําลังอยู่ในกระแสของการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว และรุนแรง ซึงจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทังด้ านความผันผวน
ความไม่แน่นอน และความซับซ้ อน การบริ หารความเสียงทีมีประสิทธิภาพจะเป็ นหนึงในปั จจัยสําคัญทีทําให้ บริ ษัทมีการเติบโตอย่างยังยืน
สามารถสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ มู สี ่วนได้ เสียได้ อย่างเหมาะสม
วัฒนธรรมการบริหารความเสียง
บริ ษัทส่งเสริ มวัฒนธรรมการบริ หารความเสียงในพนัก งานทุกระดับอย่างต่อเนือง เพือสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ความตระหนัก
ตลอดจนคํานึงถึงความเสียงทีอาจเกิดขึน โดย
 ประกาศใช้ นโยบายการบริหารความเสียง และสือสารให้ กบั บุคลากรทราบ
 บูรณาการหลักการบริ หารความเสียงเข้ ากับกระบวนการทํางานภายในองค์กร
 กําหนดระดับความเสียงทียอมรับได้ (Risk Appetite) และเกณฑ์การประเมินความเสียงทีเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
 กําหนดให้ การบริ หารความเสียงเป็ นหนึงในกลยุทธ์องค์กรทีต้ องให้ ความสําคัญและถือปฏิบตั ิ
 จัดอบรมด้ านความเสียง เพือสร้ างความเข้ าใจ และสามารถประเมินความเสียงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการด้ านความเสียงร่วมกันระหว่างผู้บริ หารหน่วยธุรกิจ และสํานักบริ หารความเสียงองค์กรเป็ นประจํา
 จัดให้ มีกระบวนการบริหารความเสียง ตลอดจนติดตามความคืบหน้ าการจัดทํามาตรการจัดการความเสียงอย่างต่อเนือง
 ประเมินความเสียงอย่างรอบด้ านในโครงการลงทุนขนาดใหญ่
 กําหนดตัวชีวัดความเสียงสําคัญ (Key Risk Indicators : KRIs) และติดตามความคืบหน้ าในการจัดการ
 ส่งเสริ มให้ มวี าระการประชุมด้ านความเสียงในการประชุมประจําเดือนของหน่วยธุรกิจ
 สนับสนุนให้ มีการแบ่งปั นประสบการณ์การบริหารความเสียงระหว่างหน่วยธุรกิจ
นโยบายการบริหารความเสียงซีพีเอฟ
บริ ษัทกําหนดให้ มีการบริ หารความเสียงอย่างเป็ นระบบ ครอบคลุมความเสียงทุกประเภท รวมถึงความเสียงด้ านสิงแวดล้ อม สังคม
และการกํากับดูแลกิจการ (ESG Risk) ทุกกระบวนการ และบุคลากรทุกระดับ โดยดําเนินการแบบบูรณาการทัวทังองค์กร และสอดคล้ อง
กับ มาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพือให้ สามารถระบุความ
เสียงและโอกาสทางธุรกิจได้ อย่ างเหมาะสมและทันเหตุการณ์ ตลอดจนบริ หารความเสี ยงให้ อยู่ใ นระดับความเสี ยงที ยอมรับ ได้ (Risk
Appetite) เพือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน และเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
การดําเนินการดังกล่าวมีคณะกรรมการและหน่วยงานทีเกียวข้ อง ดังนี
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทในการสอบทานความเพียงพอ ประสิทธิผล และการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กลยุทธ์การบริ หารความเสียง รวมถึงระดับความเสียงทียอมรับได้
 คณะกรรมการบริ ห ารมี ห น้ า ที กํ า กับ ดูแ ลและติ ด ตามสถานะความเสี ยงสํ า คัญ การบริ ห ารความเสี ยง ตลอดจนส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมการบริ หารความเสียงทัวทังองค์กร
 คณะอนุกรรมการบริ หารความเสียงมีประธานผู้บริ หารฝ่ ายการเงินเป็ นประธานคณะฯ มีหน้ าทีสอบทานความเสียงสําคัญของ
บริ ษัท และกําหนดมาตรการจัดการความเสียง โดยร่วมมือกับทุกหน่วยงานทีเกียวข้ องในฐานะเจ้ าของความเสียง (Risk Owner)
ทังนี คณะอนุก รรมการบริ หารความเสียงจะติดตามความเสียง และความคืบหน้ าในการดําเนินการตามมาตรการ ซึงจะมีการ
ประชุมทุกไตรมาส
 สํานักบริหารความเสียงองค์กรทําหน้ าทีส่ งเสริ ม เผยแพร่ ความรู้ ตลอดจนให้ คําแนะนําแก่หน่วยงานต่างๆ เกียวกับการบริหาร
ความเสียง พร้ อมทังติดตามความคืบหน้ าการจัดการความเสียง

(2) การบริหารจัดการความเสียง หน้ าที 39
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ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 ผู้บริ หารหน่วยธุรกิจรับผิดชอบโดยตรงต่อ การบริ หารความเสียงในขอบเขตงานทีรับผิดชอบ และรายงานผลการบริ หารความ
เสียงต่อคณะอนุกรรมการบริ หารความเสียง
 สํานักตรวจสอบภายในมีหน้ าทีประเมินกระบวนการปฏิบตั ิงาน และให้ คําแนะนําเพือพัฒนาระบบการบริ หารความเสียง
ทังนี บริ ษัทกําหนดให้ มีการประเมินความเสียงทุกไตรมาส หรื อเมือมีการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้ อ มอย่างมีนัยสําคัญ โดย
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสียงจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามลําดับ รวมถึงมี
การแจ้ งผลการประเมินต่อคณะกรรมการจัดการเพือทราบ และให้ ดําเนินการตามมาตรการทีระบุไว้
ระบบการบริหารความเสียง
กระบวนการบริ ห ารความเสียงของบริ ษั ท ถูก รวบรวมไว้ ใน “คู่ มือ การบริ ห ารความเสี ยง” โดยแบ่ ง ขันตอนการดํ าเนิ น งานและ
เครืองมือทีใช้ ดังนี
1. การระบุความเสียงทีอาจส่งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท ทังความเสียงทีพบในปั จจุบัน และความเสียงใหม่ทีอาจ
เกิดขึนในอนาคต (Emerging Risk) พร้ อมทังอธิบายความหมายของความเสียง
2. การประเมินความเสียงทังด้ านผลกระทบ และโอกาสทีจะเกิด ตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษัทกําหนด ซึงอยู่บนพืนฐานของระดับความ
เสียงทีองค์กรยอมรับได้ โดยใช้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Risk Workshop) และแสดงผลการประเมินรวมถึงจัดลําดับความ
เสียงในรูปแบบของแผนภูมิความเสียง (Risk Heat Map)
3. จัด การความเสียงด้ วยการกํา หนดและติ ดตามความคืบหน้ าของมาตรการที ต้ อ งทํา เพิ มเติ ม รวมถึ งระยะเวลาดํ าเนิน การ
ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ทีต้ องการ และงบประมาณทีต้ องใช้
4. จัดทําระบบเตือนการเกิดเหตุการณ์ความเสียงด้ วยการกําหนดตัวชีวัดสําหรับความเสียงสําคัญ
5. รายงานความคืบหน้ าของมาตรการจัดการความเสียง และสถานะของตัวชีวัดความเสียงสําคัญตามรอบทีกําหนด
2.2

ปั จจัยความเสียงต่ อการดําเนินธุรกิจของบริษัท

บริ ษัทมีการระบุความเสียงใหม่ทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต (Emerging Risks) รวมถึงความเสียงทีบริ ษัทเผชิญอยู่ในปั จจุบนั ทีอาจ
ส่งผลต่อการบรรลุหลัก 3 ประโยชน์ส่คู วามยังยืน ซึงเป็ นพืนฐานในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงระบุผลกระทบทีอาจเกิดขึน และแนวทางการ
บริหารความเสียง ดังรายละเอียดด้ านล่าง อย่างไรก็ตาม ในการบริ หารความเสียงนัน อาจมีบางความเสียงทีอยู่นอกเหนือการควบคุม หรื อ
การจัดการ จึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน และชือเสียงของบริษัทได้
2.2.1 ความเสียงใหม่ ทอาจเกิ
ี
ดขึนในอนาคต (Emerging Risks)
(1) ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศรุ นแรงทีเกิดขึนในช่วงหลายปี ทีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็ นอากาศทีร้ อนมากขึน นําทะเลหนุนสูง ภัย แล้ งทีรุกคืบ
ไฟป่ าทีทวีความรุนแรง คลืนความร้ อน พายุ ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก นําท่วมฉับพลัน เหตุการณ์ เหล่านีล้ วนมีค วามเชือมโยงกับการ
เปลียนแปลงของภูมอิ ากาศ
มีการคาดการณ์ ว่าการเพิมขึนของอุณหภูมิโลกจะกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทีจะมีจํานวนลดลง รวมทังกระทบต่อ
การปศุสัต ว์ โดยคาดว่าพื นทีทีจะได้ รับ ผลกระทบครอบคลุมทังในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ อเมริ ก ากลาง อเมริ ก าใต้ ไปจนถึง
แอฟริ กาตอนใต้ ของทะเลทรายซาฮาร่า ซึงในหลายพืนทีนันก็เป็ น แหล่งวัตถุดิบ และฐานการผลิตทีสํ าคัญ ของบริ ษัท นอกจากนี
ยังคาดว่าทุก ๆ 1 องศาเซลเซียสที เพิมขึน จะมีความเสียงต่อการเกิด นํ าแล้ ง หรื อ นําท่ วมเพิมขึนร้ อยละ 7-10 ดังนัน หากไม่ได้
เตรียมการรับมือและป้องกัน อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ทังด้ านปริ มาณและราคาของวัตถุดิบ
และการบริ หารจัดการภายในฟาร์ มเลียงสัตว์
การบริ หารความเสียง
เป็ นทีทราบกันดีว่า ประเทศต่างๆ ทีเข้ าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการเปลียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที 26 (COP26) ต่างร่วมกันผลักดันให้ ลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก ซีพีเอฟตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว จึงดําเนิน
ธุรกิจด้ วยความใส่ใจต่อสิงแวดล้ อมอย่างต่อเนือง และสอดคล้ องกับสัตยาบันความตกลงปารี ส (Paris Agreement) ข้ อแนะนํ า
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ของคณะกรรมการดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินทีเกี ยวข้ องกับสภาพภูมิอากาศ (The recommendation of Task Force on
Climate-related Financial Disclosure : TCFD) รวมถึ งติ ด ตามการประชุม และการกํ า หนดเป้ าหมายของประเทศไทยและ
ประเทศลูกค้ าปลายทางทีได้ นําเสนอในทีประชุม COP26 เพือนํามาใช้ ในการจัดการ โดย

 กําหนดเป้าหมายเพือลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก และติดตามผลอย่างต่อเนือง
 ประเมินผลกระทบต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศตามข้ อแนะนําของ TCFD
 พัฒ นามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ งแวดล้ อม และพลัง งาน (CPF SHE&En Standard) เพื อเป็ นกลไก
สําคัญในการบริ หารจัดการและพัฒนาคุณภาพสิงแวดล้ อมให้ เกิดประสิทธิผล
 พัฒนาระบบพยากรณ์ด้านอากาศให้ มีความแม่นยํามากขึน ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบของภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่อ
สินค้ าเกษตร และสรรหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตใหม่ๆ ในทุกภูมิภาคทัวโลก
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน เพือลดการสูญเสียตังแต่การผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์จนถึง
การผลิตอาหารเพือการบริโภค ตลอดจนลดการสร้ างผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม เช่น สูตรอาหารสัตว์ทีลดการปล่อยก๊ าซ
ไนโตรเจนทีถูกกําจัดออกมาในมูลสัตว์
 ทบทวนหลักเกณฑ์ การคัดเลือกสถานทีตังของฟาร์ มและโรงงาน อันเนืองมาจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิ ประเทศ
และภูมอิ ากาศ รวมถึงจัดให้ มีการซ้ อมแผนบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ
 แก้ ปัญหาโดยใช้ ธรรมชาติเป็ นพืนฐานในการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ ดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากพืนทีสี
เขียวภายในสถานประกอบการ อนุรักษ์ ปกป้อง และฟื นฟูป่าต้ นนําและป่ าชายเลน
 ให้ พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมสร้ างความยังยืนด้ วยการลงมือทําผ่านกิจกรรม “กล้ าจากป่ า พนาในเมือง” ในการนําต้ นไม้
ไปปลูกทีบ้ าน และกิจกรรม “กินเกลียง เลียงโลก” ด้ วยการบริโภคอาหารในจานให้ หมด
(2) ความตระหนักในการรักษาสิงแวดล้ อมของผู้บริ โภค
ผู้บริ โภคบางส่วนเริ มมีความตระหนักในการรักษาสิงแวดล้ อมมากขึน โดยเลือกซือสินค้ าทีลดการใช้ พลาสติก ลดการสูญเสีย
ในกระบวนการผลิตและขยะอาหาร (Food Loss and Food Waste) หรื อลดการปล่อยคาร์ บอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดัง นัน บริ ษัท
อาจมีต้นทุนการผลิตทีเพิมมากขึน หากต้ องดําเนินการให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผลสํารวจผู้บริ โภคทัวโลก
ประจําปี 2564 พบว่าผู้บริ โภคกว่าร้ อยละ 50 ให้ ความสําคัญกับประเด็นด้ านการเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อมเพิมมากขึน บริ ษัทจึงอาจ
มียอดขายทีลดลงหากไม่สามารถดําเนินการได้ เช่นกัน
การบริ หารความเสียง
บริ ษัทเล็งเห็นความสําคัญของการรักษาสิงแวดล้ อม จึงมุ่งดําเนินการเพือลดผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการดําเนินธุรกิจ โดย
 ด้ านการจัดหา:
o ดําเนินการตามแนวทางบริ หารจัด การห่วงโซ่อุป ทานอย่างยังยืน (Supply Chain ESG Management Approach)
ควบคู่กบั นโยบายด้ านการจัดหาอย่างยังยืนและแนวปฏิบตั ิสําหรับคู่ค้าธุรกิจ
o เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ ก SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) ที มี เจตนารมณ์ ร่วมกั น ในการผลิ ต
อาหารทะเลทียังยืน และปกป้องมหาสมุทร
 ด้ านการเลียงสัตว์และการผลิต:
o พัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์รักษ์ โลก ทําให้ ลดปริ มาณไนโตรเจนทีถูกกําจัดออกมาเป็ นมูลสัตว์
o นําของเสียจากฟาร์ มมาใช้ ในการผลิตก๊ าซชีวภาพ (Biogas) เพือใช้ เป็ นเชือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าใช้ ในฟาร์ ม
o แสวงหาแนวทางลดปริมาณอาหารส่วนเกินและขยะอาหารในกระบวนการผลิต
o พัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์ บอนตํา และขอรับรองฉลากคาร์ บอนฟุตพริ นท์ ฉลากลดโลกร้ อน เช่น อาหารไก่เนือ ไก่มีชีวิต
เป็ นต้ น
(2) การบริหารจัดการความเสียง หน้ าที 41
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 ส่งเสริมและพัฒ นาบรรจุภัณ ฑ์ ทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม เช่น การใช้ วัสดุทดแทนจากแหล่งทีมีการพัฒ นาอย่างยังยืน
การนํากลับมาใช้ ใหม่ การเพิมสัดส่วนวัสดุรีไซเคิล การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ทช่ี วยยืดอายุสินค้ า เป็ นต้ น
 กําหนดเป้าหมายลดการใช้ กระดาษและพลาสติกในบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร รวมถึงการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีมีคณ
ุ สมบัติ
สามารถใช้ ซํา ใช้ ใหม่ หรือย่อยสลายได้
(3) ความต้ องการด้ านมาตรฐานสินค้ าทีสูงขึน
ลูก ค้ าและผู้บ ริ โภคมีความคาดหวัง และความต้ องการในการยกระดับมาตรฐานสินค้ าให้ สงู กว่าข้ อกํ าหนด หรื อกฎหมาย
ของประเทศ เช่น ข้ อตกลงเรื องความมุ่งมันในการเพิมสวัส ดิภาพไก่ให้ ดีขึ น (Better Chicken Commitment : BCC) ซึงมีบริ ษัท
หลายรายในแถบยุโรปได้ ลงนามเข้ าร่วมแล้ ว และจะต้ องดําเนินการให้ สอดคล้ องภายในปี 2569 นอกจากนี ยังมีการเรี ยกร้ องใน
มาตรฐานด้ านคุณ ภาพและความปลอดภัยในสิน ค้ า ทีเข้ ม งวดขึน หรื อ อาจมี ข้อกํ าหนดของสิ น ค้ าในประเด็ นด้ า นความยังยื น
(Sustainability Regulation) เป็ นต้ น บริ ษัท อาจต้ อ งปฏิบัติให้ ส อดคล้ อ งต่อ ความคาดหวัง เพือไม่ ให้ กระทบต่ อ ยอดขาย และ
ความสามารถในการแข่งขัน
การบริ หารความเสียง
บริ ษัทมุ่งมันในการยกระดับการดําเนินธุรกิจ และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้ าและผู้บริ โภค โดย
 ส่งเสริ มการแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติของสัตว์ และลด ละ เลิกการเปลียนแปลงทางกายภาพของตัวสัตว์
 เลียงสัตว์ภายใต้ หลักการความใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ (5 Freedom) เช่น การเลียงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระในโรงเรื อน การ
เลียงสุกรแม่พนั ธุ์อ้ มุ ท้ องในคอกขังรวม เป็ นต้ น
 พัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Standard) ให้ เป็ นระบบเดียวกันตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
 ศึกษาแนวโน้ ม ความคาดหวังของสังคม และผู้บริ โภคอย่างต่อเนือง เพือนํามาปรับใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
2.2.2 ความเสียงด้ าน ESG
(1) ปริมาณและความเพียงพอของนํา
ปี 2564 เป็ นปี ทีเกิดปรากฎการณ์ ลานีญ่ า ทําให้ มีฝนตกหนักในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จึงคาดว่าจะมีปริ มาณนําต้ นทุน
เพียงพอสําหรับช่วงต้ น ปี 2565 อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ มีการประเมินความเสียงด้ านนําเป็ นประจําทุกปี บนพืนฐานข้ อมูลปริ มาณ
การดึงนํามาใช้ ในแต่ละหน่วยงานควบคู่กับภาวะขาดแคลนนํา (Baseline Water Stress) ของพืนทีลุ่มนําทีหน่วยงานตังอยู่ โดยใช้
Aqueduct Water Risk Atlas ซึงพัฒนาโดย World Resource Institute (WRI) พบว่าร้ อยละ 45 ของสถานประกอบการของบริ ษัท
(ยกเว้ นร้ านอาหารทีไม่ได้ ใช้ นําเป็ นปั จจัยการผลิตหลัก) ตังอยู่ในพืนทีทีมีความเสียงด้ านนํา (Water Stress)
การบริ หารความเสียง
การมีนําทีมีคณ
ุ ภาพและปริ มาณทีเพียงพอย่อมเอือต่อการเลียงสัตว์และการผลิต บริษัทจึงบริ หารจัดการนํา โดย
 คัด เลือ กสถานที ตังของสถานประกอบการบนพืนฐานของการพิจารณาความเสียงด้ านสาธารณู ปโภคทีจํ า เป็ นตาม
เกณฑ์ทีกําหนด ตลอดจนทบทวนเกณฑ์ทีใช้ ในการคัดเลือกให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้ อม
 กําหนดเป้าหมายการใช้ นําต่อหน่วยการผลิตทังรายปี และระยะยาว จัดทําแผนบริ หารจัดการนํา เช่น วางแผนการเลียง
สัต ว์ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ช่ว งที มี นํ าเพี ย งพอ จั ด หาแหล่ ง นํ าสํ า รอง สํ า รองนํ าไว้ ใ ช้ ล่ ว งหน้ า เป็ นต้ น จากนั นจะมี ก าร
ประเมินผลการใช้ เทียบกับเป้ าหมาย วิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุง รวมถึงการติดตามสถานการณ์ ด้านนําเพือนํามา
วางแผนความต่อเนืองทางธุรกิจ
 พัฒนาระบบการเลียงและการผลิตให้ มีประสิทธิภาพ เพือลดปริ มาณการใช้ นําโดยใช้ หลัก 3Rs ประกอบด้ วยลดการใช้
(Reduce) นํากลับมาใช้ ซาํ (Reuse) และนํากลับมาใช้ ใหม่ (Recycle)
 ร่วมรับฟั งความคิดเห็นของผู้ใช้ นําร่วมและชุมชนโดยรอบ
 มุ่งสร้ าง อนุรักษ์ และฟื นฟูป่าต้ นนํา ผ่านการดําเนินโครงการต่างๆ ทังในระดับบริ ษัท ชุมชน และประเทศ
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(2) สิทธิมนุษยชนในห่ วงโซ่ อุปทาน
ประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนทีสําคัญรวม 7 ประเด็น ประกอบด้ วยสภาพการจ้ างงาน สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
และชุมชน ข้ อมูลส่วนบุค คล การใช้ แรงงานผิดกฎหมาย (เช่น แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานต่ างด้ าว) ในห่ วงโซ่ อุปทาน
สุขภาพและความปลอดภัยของคู่ค้าและผู้รับเหมา รวมถึงมาตรฐานการครองชีพและความปลอดภัยของชุมชนในห่วงโซ่อุปทาน
ดังนัน บริ ษัทจึงต้ องกําหนด และดําเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนือง เพือป้ องกัน และบรรเทาผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อการ
ดําเนินธุรกิจ และชือเสียงของบริษัท
การบริ หารความเสียง
บริษัทมีแนวทางการจัดการด้ านสิทธิมนุษยชนทีสอดคล้ องกับข้ อกําหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ข้ อตกลงแห่ง
สหประชาชาติ และแนวทางของสหประชาชาติว่าด้ วยการดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดย
 ประกาศใช้ นโยบาย แนวปฎิบตั ิ และถ้ อยแถลง รวมถึงสือสาร และติดตามความคืบหน้ าการดําเนินการ เช่น นโยบาย
ด้ านสิทธิมนุษยชน นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน นโยบายการจัดหาอย่างยังยืนสําหรับคู่ค้ า
ธุรกิจ นโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ งแวดล้ อ ม และพลังงาน นโยบายด้ านการจ้ างงานและการบริ หาร
แรงงาน นโยบายว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล แถลงการณ์เรื องแรงงานทาสและการค้ ามนุษย์ เป็ นต้ น
 พัฒนากระบวนการเฝ้ าระวัง และตรวจประเมินสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้ านตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน โดยครอบคลุมทุกกลุ่ม
เช่น กลุ่มทีมีความหลากหลาย กลุ่มเปราะบางทางเชือชาติและศาสนา ผู้บกพร่องทางร่างกาย เด็ก เป็ นต้ น
 ให้ ค วามรู้ แก่ พนั ก งานและคนงานทังคนไทยและต่างด้ า วในด้ านสิ ท ธิม นุษยชน สิ ทธิ ข องแรงงาน กฎหมายแรงงาน
สุขภาวะและความปลอดภัยในสถานทีทํางาน ธรรมาภิบาลขันพืนฐานซึงรวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และแนะนําช่องทาง
การร้ องเรียน
 ร่วมมือกับมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริม คุณภาพชีวิตแรงงานจัดตังศูนย์ Labour Voice Hotlines by LPN เพือให้ พนักงานทุก
คนมีช่องทางแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ร้ องเรี ยน หรื อสอบถาม
(3) ความเสียงด้ านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของบุคลากรถื อเป็ นประเด็น สํ าคัญ ที สุด ในการดําเนินธุรกิจ ถึงแม้ ว่า บริ ษัทมีพนัก งาน
จํานวนมาก อีกทังมีความแตกต่างกันในด้ านความรู้ การศึกษา สังคม และเชือชาติ ประกอบกับลักษณะงานทีมีความหลากหลาย
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริ ษัทจึงพยายามหาแนวทางในการป้องกัน การเกิดอุบัติ เหตุในระหว่ างการทํ างานมาอย่ างต่ อเนื อง แต่
เหตุการณ์ทีทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุก็ยงั อาจสามารถเกิดขึนได้
การบริ หารความเสียง
การดําเนินงานด้ านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของบริ ษัทครอบคลุมถึงพนักงาน ผู้รับเหมาทีปฏิบัติงานให้ แก่บริ ษัท
ชุมชนใกล้ เคียง และผู้มสี ่วนได้ เสียทุกฝ่ าย จึงมีการวางระบบการบริ หารจัดการโดย
 พัฒนานโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้ อม และพลังงานอย่างต่อเนือง รวมถึงจัดให้ มีมาตรฐานการ
ปฏิ บัติ ง าน (Standard Operating Procedure : SOP) สํ าหรั บ งานที มี ค วามเสี ยงสูง เช่ น การทํ างานในที อับ อากาศ
การทํางานเกียวกับความร้ อน การทํางานในทีสูง การทํางานเกี ยวกับไฟฟ้า เป็ นต้ น พร้ อมทังทบทวนผลการดําเนินงาน
เป็ นประจําทุกปี เพือนํามาปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย และเตรี ยมความพร้ อมในการป้องกันให้ รัดกุมขึน
 กําหนดให้ ต้องพิจารณาความเสียงด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้ อม และพลังงาน ในการลงทุนโครงการ
 สร้ างวัฒนธรรมด้ วยการสร้ างภาวะผู้นําให้ เข้ าใจบทบาท หน้ าที และเป็ นตัวอย่างทีดี ตลอดจนสร้ างแรงจูงใจด้ วยการ
มอบรางวัล เปิ ดโอกาสให้ แลกเปลียนเรี ยนรู้ แบ่งปั นประสบการณ์ และจัดนิทรรศการสร้ างพฤติกรรมความปลอดภัย
 มีสํานักความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้ อม และพลังงานเป็ นผู้เชียวชาญจากส่ วนกลางในการเป็ นทีปรึ กษาแก่
เจ้ าหน้ าทีความปลอดภัยของหน่วยธุรกิจ ตลอดจนร่วมมือกันในการผลักดันงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 วิเคราะห์ภยั อันตรายและกําหนดมาตรการควบคุมอันตรายทีอาจเกิดขึน
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 จัด อบรมวิธีก ารช่วยเหลื อผู้ป ระสบเหตุเบื องต้ น ปรับ ปรุ งสภาพแวดล้ อ มในการทํ างาน และเตรี ย มความพร้ อมด้ าน
บุคลากรและอุปกรณ์ตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน
 มี นโยบายและกระบวนการให้ พนัก งานและผู้รับเหมาสามารถหยุดการทํ างานของผู้ อืน หรื อ ปฏิ เสธการปฏิ บตั ิ งาน
รวมถึงรายงานความเสียงและอันตรายทีอาจเกิดขึน (Near Miss Report) เมือพบเห็นเหตุการณ์ หรื อสภาพการทํางานที
ไม่ปลอดภัย
 เฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์ ความเสียงในระหว่างปฏิบตั ิงาน และกําหนดเป้าหมายในการลดอัตราการบาดเจ็บถึงขันหยุด
งาน
(4) การคอร์ รัปชัน
บริ ษั ท ลงนามในคํ า ประกาศเจตนารมณ์ แ นวร่ วมปฏิบัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นทุ จริ ต (Thai Private Sector
Collective Action Against Corruption : CAC) โดยร่ วมมือกับภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกํากับดูแล เพือสร้ างมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจทีโปร่ งใส จนได้ รับการรับรองมาอย่างต่อเนือง และในปี 2564 บริ ษัทยังได้ รับรางวัล CAC Change Agent จากการ
ให้ ความสํ าคัญ กับการขยายเครื อข่ ายธุรกิจโปร่ งใสไปยังคู่ค้า โดยการสนับสนุนให้ บริ ษัทคู่ค้าเข้ าร่ วม CAC ในโครงการรับรอง
สําหรับ SME
อย่างไรก็ดี บริ ษัทยังคงต้ องดําเนินการเพือให้ มนใจว่
ั าการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในฐานะตัวแทนของบริ ษัท ได้ กระทําไป
บนพืนฐานของความถูกต้ อง โปร่งใส และปราศจากการคอร์ รัปชันทีอาจนํามาสู่การถูกฟ้องร้ องดําเนินคดีและเสียชือเสียงได้
การบริ หารความเสียง
บริ ษัทมุ่งหวังให้ การดําเนินธุรกิจไม่เข้ าไปเกี ยวข้ อ งกับ การกระทําทีเข้ าข่ายคอร์ รั ปชัน ในทุก รู ปแบบ เพือให้ ส อดคล้ องกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีบริษัทยึดถือ ตลอดจนเพือประโยชน์ต่อพนักงาน และครอบครัว โดย
 ประกาศใช้ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ เช่น นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความ
ยังยืน หลัก เกณฑ์ และข้ อกําหนดในการรับของขวัญ การจ่ายค่ารับรอง การจ่ายค่ าการกุศ ล เป็ นต้ น และสือสารแนว
ปฏิบตั ิทเหมาะสมผ่
ี
านช่องทางภายในของบริษัทอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ
 สร้ างบรรยากาศการไม่ยอมรับการทุจริต ออกแบบระบบการเบิกจ่าย และตรวจสอบอย่างรัดกุมเพียงพอ
 จัดอบรมให้ แก่พนักงานเพือสร้ างความตระหนักในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน โดยถื อเป็ น ส่วนหนึงในหลักสูตรธรรมาภิบาล
ขันพืนฐานทีพนักงานต้ องเรี ยนรู้
 ระบุขอบเขตงาน บทบาท หน้ าทีและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานทีต้ องประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 ศึก ษาระบบงานของหน่วยงานทีต้ อ งติด ต่อ และนํามาออกแบบขันตอนการปฏิบัติ งาน (Workflow) ที ครอบคลุมถึ ง
ขันตอนการทํางานของบริ ษัท และหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้ อ ง ทําให้ ผ้ ูปฏิบัติงานทราบถึงลําดับการทํางาน เอกสารที
ต้ องใช้ รวมถึงระยะเวลาการดําเนินงาน
 ประเมินความเสียงอันเกิดจากการไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ตามข้ อกําหนดของหน่วยงานราชการ และกําหนดแนวทางจัดการ
 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานตามขันตอนการปฏิบตั ิงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 เปิ ดช่องทางการแจ้ งข้ อมูล เบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน หรือข้ อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงมีกระบวนการไต่สวนโดย
คณะกรรมการ
(5) ความเสียงจากการเกิดโรคระบาดร้ ายแรงในคน
การกลายพันธุ์ของไวรัสทําให้ เชือ COVID-19 ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนืองโดยมีระดับความรุนแรงทีแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ ถึงแม้ ว่าจะมีการเร่งฉีดวัคซีนให้ กับประชาชนแล้ วก็ตาม แต่เราก็ยงั พบเห็นการติดเชือใหม่ในลักษณะของคลัสเตอร์ อย่าง
ต่อเนือง ส่งผลให้ ประเทศต่างๆ ประกาศปิ ดเมืองหรื อประเทศในบางช่วงเวลา มีการออกกฎระเบีย บ หรื อขอความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนให้ เคร่งครัดในการปฏิบตั ิตน เพือป้องกันการแพร่กระจายของเชือโรค
(2) การบริหารจัดการความเสียง หน้ าที 44

บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

จากสถานการณ์ก ารระบาดทีรุน แรงและต่อเนืองกว่า 2 ปี และยังไม่แน่ชัดว่าจะสินสุดลงเมือใด ย่อมส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนิน ธุรกิจของบริ ษัททังด้ านการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดการบุคลากร การจัดการคลังสินค้ าและขนส่ง สําหรับคู่ค้าหรื อ
ลูกค้ าของบริ ษัทก็ได้ รับผลกระทบในด้ านการขายสิน ค้ าที ถูก จํากัดช่องทางการขายหรื อช่วงเวลาการขาย ส่วนประชาชนที เป็ น
ผู้บริ โภคก็เปลียนวิถีการใช้ ชีวิตเช่นกัน ดังนัน การติดตามและประเมินสถานการณ์ การเฝ้าระวัง การปรั บปรุงรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจในภาวะดังกล่าวจึงมีความสําคัญ ต่อ การสร้ างความมันใจให้ แก่ผ้ บู ริ โภค สร้ างโอกาสในการขาย ตลอดจนช่วยเหลือ สังคม
และผู้มสี ่วนได้ เสีย
การบริ หารความเสียง
บริ ษัมุ่งนํ าจุดแข็งทังด้ านการผลิตสิน ค้ าที ปลอดภัย การให้ ค วามสํา คัญ กับขวัญ และกํ าลังใจของบุค ลากร ตลอดจนการ
ช่วยเหลือผู้มสี ่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างต่อเนือง เพือบรรเทาผลกระทบทีเกิดขึน โดย
 ติด ตาม ประเมิน สถานการณ์ ผลกระทบ และพิจารณาแนวทางจัด การ โดยคณะกรรมการบริ หารเกี ยวกับโรคติดเชื อ
COVID-19 (Management Committee COVID-19) และศูนย์อํานวยการป้องกันการแพร่เชือของโรคติดเชือ COVIDในระดับบริ ษัท โดยมีศนู ย์ย่อยในระดับหน่วยธุรกิจดําเนินการตามทีได้ รับมอบหมาย
 สือสารเพือสร้ างความเข้ าใจ และความตระหนักในการป้ องกันโรคแก่บุคลากรอย่างต่อเนือง
 สร้ างขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน ด้ วยการประกาศนโยบายดูแลพนักงาน เช่น การไม่เลิ กจ้ าง การให้
ความช่วยเหลือแก่พนักงานตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด ให้ ความช่วยเหลือด้ านอาหารแก่บุคลากรทีต้ องกักตัวเพือเฝ้ าระวัง
รวมถึงจัดสายด่วนเพือให้ คําปรึกษาแก่พนักงาน เป็ นต้ น
 ยกระดับความปลอดภัยของพนักงานขันสูงสุดในช่วงการระบาด เช่น
o การประกาศใช้ น โยบายการทํางานทีบ้ าน (Work From Home : WFH) สํ าหรั บจังหวัดที ราชการประกาศให้ เป็ น
พืนทีควบคุมสูงสุดและเข้ มงวด
o สําหรับลักษณะงานทีไม่สามารถปฏิบัติงานทีบ้ าน บริ ษัทจัดทีพักให้ กับบุคลากร เพือลดการเดินทางไปในพืนทีที
อาจเสียงต่อการติดเชือ ซึงจะช่วยทําให้ พนักงานได้ ทํางานและมีรายได้ อย่างต่อเนือง
 ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรเข้ ารับการฉีดวัคซีน จัดหาวัคซีน และทยอยฉีดให้ กบั พนักงาน
 ประสานงานกับโรงพยาบาลคู่สญ
ั ญาในการดูแลพนักงานทีติดเชือ รวมถึงจัดตังโรงพยาบาลสนาม
 พิจารณาการลงทุนให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ และความจําเป็ น
 วางแผนการจัดการห่วงโซ่อุปทานทังด้ านการเพิมปริ มาณการผลิต การสํารองวัสดุทีจําเป็ นต่อการผลิต การวางแผนการ
ขนส่ง โดยพิจารณาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าและผู้บริโภค
 ให้ ความช่วยเหลือแก่บคุ คลภายนอกผ่านโครงการซีพีเอฟส่งอาหารจากใจ ร่วมต้ านภัย COVID-19
(6) ความเสียงจากกรณีพิพาทกับชุมชน
บริ ษัทมีการใช้ สาธารณูปโภค และทรัพยากรร่วมกับชุมชนทีตังอยู่รอบสถานประกอบการ ซึงอาจสร้ างมลภาวะ เช่น ฝุ่ น กลิน
ของเสีย หรื อเสียงดังรบกวน จนนําไปสู่ความขัดแย้ งกับชุมชนโดยรอบ ซึงจะกระทบต่อชือเสียง ความต่อเนืองในการดําเนินธุรกิจ
หรื อเกิดค่าใช้ จ่ายในการจัดการข้ อพิพาท
การบริ หารความเสียง
การดําเนินธุรกิจทีได้ รับการยอมรับจากชุมชนย่อมสร้ างความยังยืนให้ แก่บริษัท จึงมีการดําเนินการเพือสร้ างความรู้ ความ
เข้ าใจ และการมีส่วนร่วม อันจะนําไปสู่การเป็ นส่วนหนึงของชุมชน โดย
 ตังเป้ าหมายให้ สถานประกอบการทุกแห่งมีการดึงหรือใช้ ทรัพยากรต่อหน่วยการผลิตลดลง และติดตามผลอย่างต่อเนื อง
 สถานประกอบการใหม่:
o คัดเลือกพืนทีทีห่างไกลชุมชน หรื อเมือง แต่ยงั คงสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ทีกําหนด
o ลงพืนทีให้ ข้อมูลเกียวกับธุรกิจทีจะดําเนินการ และรับฟั งความคิดเห็นของชุมชน
(2) การบริหารจัดการความเสียง หน้ าที 45
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o ประเมินความเสียงโครงการลงทุนอย่างรอบด้ านก่อนเสนอโครงการลงทุนเพืออนุมัติ
o ออกแบบอาคาร หรื อโรงเรื อนด้ วยหลักการโรงงานหรื อฟาร์ มสีเขียวทีคํานึงถึงสภาพแวดล้ อม ชุมชนใกล้ เคียง และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืนที
 สถานประกอบการทีดําเนินธุรกิจอยู่ในปั จจุบนั :
o นําระบบการบริ หารจัดการทีได้ มาตรฐานมาใช้ ในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนติดตามประสิทธิผลของการดําเนินการ
o วางระบบแจ้ งเตือน เพือป้องกันและติดตามความผิดพลาดทีอาจเกิดขึน
o ติดตามสถานการณ์ทีอาจก่อให้ เกิดข้ อพิพาทกับชุมชน
o ลงพืนทีเพือพูดคุยถึงประเด็นทีชุมชนกังวล ระบุผลกระทบด้ านชุมชน และวางแนวทางการจัดการ
o พัฒนาระบบการจัดการข้ อร้ องเรี ยนด้ านชุมชน
o จัดเตรี ยมแผนฉุกเฉินรองรับในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อชุมชน
 ให้ การสนับสนุนแก่ชุมชน เช่น การบรรเทาปั ญหาภัยแล้ งด้ วยการแบ่งปั นนําทีผ่านการบําบัดจากระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ
ไปเป็ นนําปุ๋ ย แบ่งปั นความรู้ในการทําเกษตรกรรมอย่างยังยืน สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรทีเป็ นส่วนประกอบใน
การผลิตอาหารจากเกษตรกรในพืนที
(7) ความเสียงจากภาระหนีทีอยู่ในระดับสูงจากการซือกิจการและการลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวน 464,617 ล้ านบาท โดยในจํานวนดังกล่าวเป็ นเงินกู้ทีมี
อัตราดอกเบียคงทีจํานวน 365,117 ล้ านบาท ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 79 ของหนีสินทีมีภาระดอกเบียทังหมด และบริ ษัทมีอัตราส่วน
หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)/7 อยู่ที 1.35 เท่า ซึงใกล้ เคียงกับปี ก่อนหน้ า ซึงอยู่ทระดั
ี บ 1.22
เท่า โดยอัตราส่วนหนีสินทีมีดอกเบียสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าว อยู่ในระดับทีตํากว่าข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้
อนึง ในเดือนมีนาคม 2563 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท ซี.พี.เมอร์ แชนไดซิง จํากัด (“CPM”) ซึงเป็ นบริษัท
ย่อยทีบริ ษัทถือหุ้นทังหมดลงทุนเพือให้ ได้ มาซึงหุ้นหรื อผลประโยชน์การลงทุน (Economic Interest) ในสัดส่ วนไม่เกินร้ อยละ 20
ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แ ล้ วทังหมดของ (ก) บริ ษัท เทสโก้ สโตร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด (“เทสโก้ ประเทศไทย”) ซึงถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด ผู้ประกอบธุรกิจค้ าปลีกภายใต้ เครื องหมายการค้ า Tesco Lotus ใน
ประเทศไทย และ (ข) Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“เทสโก้ ประเทศมาเลเซี ย ”) ซึ งประกอบธุ รกิ จ ค้ า ปลี ก ภายใต้
เครืองหมายการค้ า Tesco ในประเทศมาเลเซีย (ทังนี เทสโก้ ประเทศไทยและเทสโก้ ประเทศมาเลเซีย ต่อไป รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่ม
เทสโก้ เอเชีย”) ทังนี การลงทุนดังกล่าวของ CPM จะเป็ นการลงทุนโดยอ้ อมผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจทีจัดตังขึนเพือการลงทุน ได้ แก่
บริ ษัท ซี.พี. รี เทล โฮลดิง จํากัด (“บริ ษัทโฮลดิง”) ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นทังหมดในบริ ษัท ซี.พี. รี เทล ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด โดยเงินลงทุน
ของ CPM ในบริษัทโฮลดิงเพือธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้ เอเชียมีมลู ค่าประมาณ 40,973 ล้ านบาท
ทังนี แหล่งเงินทุนของบริษัทในการลงทุนในครังนีจะมาจากกระแสเงินสดภายในกลุ่มบริษัทและการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ซึงจะส่ง ผลให้ อัต ราส่วนหนี สิน ต่อ ทุน “Debt to Equity Ratio” ของบริ ษั ท สูงขึ น แต่ จะไม่ ทํ าให้ บ ริ ษั ท ผิ ดข้ อปฏิบัติท างการเงิ น
(Financial Covenant) ใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญากู้ หรือหุ้นกู้ใดๆ ทีบริษัทมีหนีค้ างชําระอยู่ในปั จจุบนั
การบริ หารความเสียง
บริ ษั ทมีแ ผนการลดภาระหนี สิน โดยใช้ กระแสเงินสดจากการดําเนินงานทังในประเทศ และต่ างประเทศ ซึงบริ ษั ทมีการ
เติบโตอย่างต่อเนือง พร้ อมกันนีบริ ษัทมีการปฎิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ในการดํารงอัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ ดังนี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1.22
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1.35
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2.2.3 ความเสียงด้ านกลยุทธ์
(1) พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลียนแปลงไป
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ COVID-19 ยังคงเป็ นตัวเร่ งสําคัญ ทีทําให้ แนวโน้ มหลายๆ อย่างเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว
เช่น การทํางานทีบ้ าน (Work From Home) การสัมมนาและประชุมออนไลน์ เป็ นต้ น ประกอบกับกระแสการบริ โภคสินค้ าทีเป็ น
มิตรต่อสิงแวดล้ อม ลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกตลอดกระบวนการ และกระแสการบริ โภคอาหารเพือสุขภาพ กระแสเหล่านีล้ วน
เป็ นโจทย์ทีซีพีเอฟต้ องนํามาวิเคราะห์ เพือใช้ พฒ
ั นาสินค้ าและบริ การให้ ตอบรับกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึน จึงเป็ นความท้ าทาย
ทีต้ องเร่งดําเนินการ เพือสร้ างโอกาสใหม่ๆ ให้ แก่ธุรกิจ
การบริ หารความเสียง
บริ ษัทมีการปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริ โภคทีเปลียนแปลงไปตามสภาพแวดล้ อม และสังคม โดย
 ค้ นคว้ าและวิจยั นวัตกรรมอาหารกับผู้เชียวชาญ เพือให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มพฤติกรรม
 กําหนดตัวชีวัดด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทีมุ่งเน้ นสุขโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะทีดี
 พัฒนาแนวคิดด้ านอาหารเพือตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค เช่น
o กลุ่ม Innovation และ Wellness Food and Beverages เช่น หมูชีวา นวัตกรรมเนือจากพืช
o กลุ่ม Ready-To-Eat Food เพือตอบสนองการใช้ ชีวิตเร่งรี บในสังคมเมือง และความใส่ใจในความสะอาดปลอดภัย
เช่น สลัดผัก 3 สี
o กลุ่ม Fresh Destination Meat ซึงเป็ นเนือสัตว์ทีเน้ นความสด สะอาด ปลอดภัย ตรวจสอบย้ อนกลับได้
 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้ อมทานทีลดปริ มาณโซเดียมและไขมันอิมตัวลดลง
 พัฒ นานวัตกรรมด้ านการเลี ยงสัต ว์แ ละการผลิ ตทีใส่ใจและเป็ นมิ ตรต่อสิงแวดล้ อม รวมถึ งตัวสัตว์ เช่ น การพัฒ นา
สูต รอาหารทีลดการใช้ วัตถุดิบกลุ่มโปรตีน แต่ช่วยเพิมประสิทธิภาพการย่อยอาหารของสัตว์ การยกระดับการส่งเสริ ม
สวัสดิภาพสัตว์ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์รักษ์ โลกทีเหมาะสมกับสินค้ าแต่ละประเภท
 เพิมช่องทางสือสารทางการตลาดผ่านสือต่างๆ โดยเฉพาะสังคมออนไลน์ จุดขาย หรื อในขณะส่งมอบสินค้ า
(2) การลงทุนและผลการดําเนินงาน
ช่วง 2 ปี ทีผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจทัวโลกชะลอตัวลงค่อนข้ างมากเมือเปรี ยบเทียบกับช่วงก่อนเกิด COVID-19 ทําให้ บริ ษัท
ต้ องเผชิญ กับความเสียงทีผลตอบแทนการลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย จึงต้ อ งใช้ ความระมัดระวังในการลงทุน ตลอดจน
ติดตามผลการดําเนินงานอย่างใกล้ ชิด อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังคงให้ ความสําคัญ กับ การเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อ เนืองด้ วยการ
ขยายการลงทุนทีดํ าเนินการเอง และการควบรวมกิจการทีเกี ยวข้ องกับห่วงโซ่อุปทานด้ านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารทังใน
และต่างประเทศ ในปี 2564 บริษัทยังคงมีรายได้ หลักจากกิจการในต่างประเทศกว่าร้ อยละ 63 ของรายได้ จากการขายรวม
การบริ หารความเสียง
บริ ษัทมีการกําหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการพิจารณาโครงการลงทุน และติดตามผลการดําเนินงาน โดย
 ก่อนตัดสินใจลงทุน: พิจารณาความสอดคล้ องของวัตถุประสงค์ของการลงทุนกับเป้าหมายของบริ ษัท ศึกษากฎหมาย
และสภาพแวดล้ อมในการดําเนินธุรกิจ จัดทํา Due Diligence อย่างรอบด้ านสําหรับโครงการลงทุนในต่างประเทศ และ
ประเมินความเสียงโครงการลงทุน
 ภายหลังการตัด สิ นใจลงทุน : ติ ด ตามผลการดําเนิน งานผ่ านตัวชี วัด ตามรอบที กํ า หนด ในกรณี ที ผลการดํ า เนิ น งาน
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ผู้บริ หารทีรับผิดชอบจะต้ องนําเสนอปั ญหาทีพบ และแนวทางการจัดการ
2.2.4 ความเสียงด้ านการดําเนินงาน
(1) คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ า
ผู้บริ โภคยังคงนิยมกินอาหารเพือช่วยบํารุ งสุขภาพและเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ ร่างกาย มีการปรุ งแต่ง หรื อใช้ สารเคมีให้ น้อย
ทีสุดตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพือลดผลกระทบที อาจเกิด ขึนจากการรับประทานอาหาร ตลอดจนเน้ นเลือ กซือสินค้ าทีมีแหล่งทีมา
(2) การบริหารจัดการความเสียง หน้ าที 47

บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ถูกต้ อง ตรวจสอบย้ อนกลับได้ เพือสร้ างความมันใจในการบริโภค ดังนัน สินค้ าทีจําหน่ายจึงต้ องมีคุณภาพ ความปลอดภัยตาม
มาตรฐานของบริษัท และสอดคล้ องตามข้ อกําหนดด้ านกฎหมายอาหารของประเทศปลายทาง
การบริ หารความเสียง
บริ ษัทนําหลัก “สุขภาพหนึงเดียว” (One Health Approach) ซึงประกอบด้ วยสุขภาพคน สัตว์ และสิงแวดล้ อม เข้ ามาใช้ ใน
การพัฒ นาสินค้ าตลอดห่ วงโซ่อุป ทาน เพื อให้ ผ้ ูบ ริ โภคได้ รับ ประทานอาหารที ดี ต่อสุขภาพ ผลิ ต จากเนื อสัต ว์ที เลี ยงตามหลัก
สวัสดิภาพสัตว์ โดย
 ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ ยาต้ านจุลชีพในสัต ว์อย่างมีความรับผิดชอบ นโยบายคุณ ภาพ และนโยบายการตรวจสอบ
ย้ อนกลับ
 ด้ านการจัดการฟาร์ ม:
o กิจการปศุสัตว์ในทุกประเทศ ทังฟาร์ มเลียงสัตว์ของบริ ษัท และเกษตรกรในโครงการส่งเสริ มการเลียง สามารถใช้ ยา
ปฏิชีวนะเพือการรักษาเป็ นหลัก โดยเลือกใช้ ได้ เฉพาะยาปฏิชีวนะสําหรับสัตว์เท่านัน และดําเนินการภายใต้ การดูแล
ของสัตวแพทย์
o ส่งเสริ มสวัสดิ ภ าพสัตว์ควบคู่ไปกับประสิทธิ ภาพในการเลียงต่อ พืนที โดยปราศจากการใช้ ฮอร์ โมนในการเร่งการ
เติบโต
 ด้ านการผลิต:
o วิจัยและพัฒนาสินค้ าให้ มีคุณ ค่าทางโภชนาการ และรสชาติ ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณ ฑ์ ทีมี ประสิทธิ ภาพในการ
ปกป้องผลิตภัณฑ์อาหารให้ ปลอดภัย
o นําเทคโนโลยีและมาตรฐานสากลเข้ ามาใช้ ในกระบวนการผลิต เพือช่วยลดการปนเปื อนในกระบวนการ และเพิ ม
ประสิทธิ ภ าพในการผลิต ตลอดจนพัฒ นามาตรฐานอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Standard) ให้ เป็ นระบบเดีย วกัน
ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
o ตรวจสอบวัตถุดิบและสินค้ าในห้ องปฏิบตั ิการอาหารทีผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
o ทบทวนและติดตามผลการเก็บข้ อมูลตัวชีวัดความเสียง (Key Risk Indicators : KRIs)
o สือสารข้ อมูลผลิตภัณฑ์ทีชัดเจน และเพียงพอผ่านสือ และบนฉลากสินค้ า
o ฝึ กซ้ อมและทบทวนแผนการเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ (Product Recall Plan) เพือรองรับในกรณีทีพบปั ญหาด้ านสินค้ าใน
ระดับวิกฤติ
 พัฒนาระบบตรวจสอบย้ อนกลับแบบดิจิทลั เพือให้ ผ้ บู ริโภคทราบแหล่งทีมาของสินค้ าทีอยู่ในมือ
 รับฟั งความคิดเห็น และรับ ข้ อร้ องเรี ยนของผู้บริ โภคผ่านช่องทางต่างๆ พร้ อมทังกํ าหนดระยะเวลาในการจัดการตาม
ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์
(2) โรคระบาดในสัตว์ และโรคระบาดทีเชือมโยงมาสู่คน
อุต สาหกรรมการปศุสัต ว์ทัวโลกยังคงได้ รับผลกระทบจากการระบาดของโรคทังในสัต ว์บกและสัต ว์นํา เช่ น โรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) โรคไมโครสปอริ เดีย (Enterocytozoon Hepatopenaei : EHP) และโรคกุ้งตายด่วน
(Early Mortality Syndrome : EMS) ทําให้ กระทบกับประสิทธิ ภาพการเลียง และประชากรสัตว์ทีผลิตได้ ตลอดจนพบโรคไข้ หวัด
นก (Avian Influenza : AI) ซึงเป็ นโรคระบาดสัตว์ทีสามารถติดต่อมาสู่คน
การระบาดของโรคไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเลียง ประชากรสัตว์ และอาจกระทบต่อการ
ส่งสินค้ าไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ตลอดจนอาจทําให้ ผ้ บู ริโภคชะลอการบริโภคตัวสัตว์ชนิดนันๆ ในทันที
การบริ หารความเสียง
บริ ษั ทมีการศึกษาปั จจัยที จะทํา ให้ ก ารเลี ยงสัต ว์ป ระสบความสํ า เร็ จ และต่อ ยอดความรู้ อย่า งต่ อ เนื อง เพื อให้ ตัวสัต ว์มี
สุขภาพดี โดย
(2) การบริหารจัดการความเสียง หน้ าที 48
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 พัฒนาสายพันธุ์ให้ แข็งแรง เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม และสอดคล้ องตามหลักพืนฐานทางพันธุศาสตร์
 พัฒนาอาหารสัต ว์ทีมีคุณ ค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้ องการของสัตว์แต่ละชนิด และช่วงวัย ตลอดจนใช้
Probiotic และ Prebiotic ในอาหารสัตว์เพือช่วยระบบการย่อยและเสริ มสร้ างความแข็งแรงของตัวสัตว์
 กําหนดทีตังฟาร์ มตามพืนฐานการบริหารความเสียง ฟาร์ มสีเขี ยว สวัสดิภ าพสัตว์ และการจัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
 พัฒนาระบบเตือนภัยการระบาดของโรค ทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานสามารถยกระดับการป้องกันได้ ทนั ท่วงที
 ติดตามข่าวสารของโรค รวมถึงค้นคว้ าวิจยั ถึงปั จจัยการเกิดโรค และการป้ องกันโรค โดยถ่ายทอดข้ อมูลให้ กับผู้เกียวข้ อง
เช่น สัตวบาล นักประมง ผู้จดั การฟาร์ ม คนงาน และผู้ขนส่ง
 ตรวจประเมินโดยลูกค้ า และบุคคลทีสาม (Third Party) ในรูปแบบทางไกล (Remote Audit) เพือลดความเสียงในการ
ปนเปื อนระหว่างตรวจประเมิน
 ให้ ความรู้กบั เกษตรกรรอบฟาร์ มบริ ษัทและฟาร์มเกษตรกรส่งเสริ มในโครงการ เพือสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับโรค
และแนวทางป้องกัน
 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมในการให้ ความคิดเห็น และสนับสนุนการดําเนินการ
 ทบทวนและฝึ กซ้ อมแผนบริ หารจัดการในสถานการณ์วิกฤติด้านโรคระบาด
(3) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านห่ วงโซ่ อปุ ทาน
ห่วงโซ่อุป ทานของบริ ษั ทครอบคลุม ตังแต่ก ารผลิ ตอาหารสัต ว์ การเลี ยงสัต ว์ การผลิ ตอาหารเพือการบริ โภค จนกระทัง
ส่งมอบสินค้ าให้ ถึงมือผู้บริโภค ซึงมีความเกียวข้ องกับบุคลากร และกระบวนการทีหลากหลาย หากบริ ษัทไม่สามารถสร้ างความรู้
ความเข้ าใจให้ กับบุคลากร ตลอดจนจัดการกระบวนการทํางานให้ มีประสิทธิ ภาพ จะส่งผลกระทบต่อต้ นทุน ผลการดํ าเนินงาน
และความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทได้
การบริ หารความเสียง
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม ตอบสนอง
ความคาดหวังของสังคม ชุมชน และผู้มสี ่วนได้ เสีย โดย
 ด้ านความร่วมมือกับเกษตรกร และคู่ค้าธุรกิจ
o ตรวจประเมิ นคู่ค้ าธุ ร กิจ ทังด้ านคุณ ภาพและความปลอดภัย ในวัตถุ ดิบ แรงงาน สิท ธิ ม นุษ ยชน ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิงแวดล้ อม ทีอาจกระทบถึงความต่อเนืองในการทําธุรกิจภายในห่วงโซ่อปุ ทาน
o กําหนดตัวชีวัดด้ านการจัดหาวัตถุดิบทีมาจากแหล่งผลิตทีรับผิดชอบ
o จัด ทํ าระบบตรวจสอบย้ อ นกลับ แหล่ ง วัต ถุดิ บ หลัก ทางการเกษตรที สํ าคัญ ทังข้ า วโพด ปลาป่ น กากถั วเหลื อ ง
มันสําปะหลัง และนํามันปาล์ม
o ร่วมมือ กับภาครัฐและอุตสาหกรรมในการพัฒนามาตรฐาน และระบบติดตามคู่ค้า เพือผลักดันให้ เกิดความยังยืนใน
แหล่งวัตถุดิบ
 ด้ านการบริ หารจัดการภายใน
o พัฒนาการใช้ วตั ถุดิบอย่างยังยืน โดยมุ่งเน้ นสมดุลการใช้ วตั ถุดิบอย่างคุ้มค่า ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
o นําเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ในการผลิต การเลียงสัตว์ การขนส่ง และการขายเพือคงคุณภาพและความปลอดภัยในสินค้ า
ลดความสูญเสียตลอดกระบวนการ และสนับสนุนการทํางาน
o ปรับปรุงกระบวนการผลิต ทําให้ ลดเวลาการผลิต สินค้ าจึงมีอายุจดั จําหน่ายได้ นานขึน
o ให้ ข้อแนะนําแก่ลกู ค้ าด้ านการเก็บรักษาสินค้ าจนถึงการจําหน่ายแก่ผ้ บู ริ โภค เพือคงคุณภาพและความปลอดภัย
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(4) ความผันผวนของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
ก. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบทีใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์
ปี 2564 เกิดทังภัยแล้ ง พายุ และนําท่วมอย่างรุนแรงทัวโลกซึงกระทบต่อปริ มาณวัตถุดิบอาหารสัตว์ทีผลิตได้ ประกอบ
กับประเทศผู้เลียงสัตว์และผลิตอาหารรายใหญ่ เพิมการนําเข้ ามากขึน ทําให้ ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึน สําหรับ วัตถุดิบ
อาหารสัตว์อย่างข้ าวโพดทีบริ ษัทเน้ นใช้ ผลผลิตภายในประเทศก็มีราคาสูงขึนเช่นกัน เนืองจากพืนทีเพาะปลูกลดลง และ
เกษตรกรมีต้นทุนค่าปุ๋ยทีสูงขึน ทําให้ โดยภาพรวมราคาของวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิมสูงขึนเมือเทียบกับปี ก่อน
ปี 2563 - 2564 ราคาเฉลียของวัตถุดิบทีใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ มีดงั นี
ประเภทวัตถุดิบ
ข้ าวโพด
กากถัวเหลือง
ปลาป่ น

หน่วย: (บาท/กิโลกรัม)
ราคาเฉลียภายในประเทศ
ปี 2563
ปี 2564
9.0
10.0
14.8
19.5
29.5
35.8

การบริ หารความเสียง
ธุรกิจอาหารสัตว์ถือ เป็ น ธุรกิจต้ นนําในห่วงโซ่อุปทาน บริ ษัทจึงมีการบริ หารจัดการต้ น ทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื อให้ มี
ต้ นทุนทีแข่งขันได้ ดังนี
 ติด ตามข้ อ มูล ข่ าวสารที อาจกระทบต่อ ราคา เช่ น นโยบายภาครัฐ อัต ราภาษี ค่ า ระวางเรื อ ราคานํ ามัน ความ
เคลือนไหวของคู่แข่งในอุตสาหกรรม ภัยพิบตั ิหรื อเหตุการณ์ทางธรรมชาติ
 สรรหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตใหม่ๆ และวิเคราะห์ปริ มาณความต้ องการ เพือวางแผนการจัดซือล่วงหน้ าโดยเฉพาะ
ในฤดูเก็บเกียว
 ส่งเสริ มความรู้ด้านการเพาะปลูกให้ แก่เกษตรกร เพือเพิมประสิทธิภาพทังด้ านคุณภาพ และผลผลิตต่อไร่
 จัดซือวัตถุดิบจากแหล่งผลิตในประเทศเป็ นลําดับแรก หากมีปริ มาณไม่เพียงพอ หรื อคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน
จึงซือจากต่างประเทศเพิมเติม
 ค้ นคว้ าและวิจยั วัตถุดิบทดแทนโดยนําวัตถุดิบทีมีในท้ องถินมาปรับใช้ เป็ นส่วนผสมทดแทน
 จัดการคลังวัตถุดิบให้ มปี ระสิทธิภาพและเพียงพอต่อการจัดเก็บ
ข. ความผันผวนของราคาสัตว์มีชีวิตและสินค้ าเนือสัตว์
สถานการณ์ ราคาสินค้ าทังสุก ร ไก่ เนื อ ไก่ไ ข่ เป็ ด กุ้ง และปลา ยังคงมีความผัน ผวน เนืองจากสถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ทีส่งผลต่อความต้ องการสินค้ าและการผลิตเนือสัตว์ในอุตสาหกรรมทีมีความผันผวน กระทบต่อ
ราคาของสินค้ าในกลุ่มเนือสัตว์ บริษัทจึงจําเป็ นต้ องบริหารสถานการณ์ เพือลดผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
การบริ หารความเสียง
ถึงแม้ ว่าความผันผวนของราคาขายตัวสัตว์มีชีวิต และเนื อสัตว์แปรรูปขันพืนฐานจะเป็ น เหตุการณ์ ทีพบเห็น ได้ บ่อยครัง
จากความไม่สมดุลของปริ มาณและความต้ องการของสินค้ าในตลาด แต่บริ ษัทก็ม่งุ ดําเนินการเพือลดผลกระทบโดย
 วิเคราะห์ข้อมูล ในอดีต ศึกษาวัฏ จักรธุรกิจของตัวสัตว์แต่ละประเภท พิจารณาแนวโน้ มการขยายตัวของบริ ษัทใน
อุตสาหกรรม การเกิดโรคระบาดสัตว์ ปริมาณความต้ องการ เพือใช้ ในการวางแผนการลงทุน การเลียง และการผลิต
 พัฒนาสินค้ าให้ มีความโดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่งขันในตลาด รวมถึงพัฒนาสิ นค้ าเพิมมูลค่า เช่น ไก่เบญจา
หมูชีวา ชิคเก้ นริ บ เป็ นต้ น
 ผลักดันการขายสินค้ ากลุ่มเนือสัตว์แปรรูป และอาหารสําเร็ จรูป
 วิเคราะห์ตลาดเพือค้ นหาลูกค้ าหรื อประเทศเป้ าหมายใหม่
 จัดทําแผนสํารองด้ านการเลียง การผลิต การตลาด และการขายในกรณีทีราคาขายมีความผันผวน
(2) การบริหารจัดการความเสียง หน้ าที 50
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(5) ต้ นทุนค่ าขนส่ งสูงขึน
จากสถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับ การขาดแคลนแรงงานทีท่ า เรื อ ของประเทศปลายทาง และการมี ม าตรการ
ตรวจสอบสิน ค้ านํ าเข้ าที เข้ ม งวดมากขึ น ทําให้ เกิด ความแออัด ในการนํ าเรื อเข้ าท่ าในเส้ น ทางหลักอย่ างสหรั ฐอเมริ กาและ
สหภาพยุโรป ระยะเวลาขนส่งจึงเพิมขึนเนืองจากต้ องใช้ เวลารอคอยเพือนําเรื อเข้ าเทียบท่านานขึน ทําให้ เกิดภาวะขาดแคลนตู้
คอนเทนเนอร์ รวมถึงจํานวนเรื อทีมีไม่เพียงพอต่อความต้ องการในการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ ประกอบกับค่ านํามันก็มี
อัตราที เพิมสูงขึนซึงเกิด จากความต้ องการใช้ ทียังมีสูง จึงกระทบต่อการขนส่งทุก ประเภท จากประเด็ นดังกล่าวจึ งกลายเป็ น
ความท้ าทายทีบริษัทต้ องบริ หารจัดการทังด้ านต้ นทุนค่าขนส่ง และการส่งมอบสินค้ าตามทีตกลงไว้ กบั ลูกค้ า
การบริ หารความเสียง
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการบริ หารต้ นทุนให้ เหมาะสม เพือคงความสามารถในการแข่งขัน โดยดําเนินการดังนี
 ประเมินสถานการณ์ เพือนํามาวางแผนการขนส่ง
 ประสานงานกับบริษัทเดินเรื อเพือสํารองตู้คอนเทนเนอร์ และเจรจาต่อรองค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง
 นําระบบจัดการขนส่ง (Transportation Management System : TMS) เข้ ามาช่วยวางแผนเส้ นทางขนส่ง และขนาด
ของรถขนส่งทีเหมาะสม ทําให้ ลดค่าใช้ จ่ายทังด้ านค่ารถขนส่ง และค่าเชือเพลิง
 กําหนดและติดตามตัวชีวัดทีสําคัญในด้ านประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์
(6) ความเสียงทางไซเบอร์ (Cyber Risk)
บริ ษัทนํ าเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการบริ หารจัด การข้ อ มูล เพื อเพิมศักยภาพในการแข่ งขันทางธุรกิ จ และช่วยสนับสนุน
รูปแบบการทํางานทีเปลียนแปลงไปในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น การทํางานจากทีบ้ าน (Work From
Home) การประชุมออนไลน์ เป็ นต้ น การเชือมต่อจากสถานทีต่างๆ เหล่านีอาจเพิมช่องทางในการเข้ าถึงระบบและข้ อมูลได้ ง่ายขึน
ซึงอาจถูกโจมตีได้ ดังนัน หากบุคคลทีไม่มีส่วนเกียวข้ องสามารถเข้ าถึงระบบงาน หรื อนําข้ อมูลของบริ ษัทเปิ ดเผยออกสู่สาธารณะ
อาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนืองในการดําเนินธุรกิจ ชือเสียงของบริษัท หรื ออาจถูกฟ้ องร้ องดําเนินคดีได้
การบริ หารความเสียง
บริ ษัทดําเนินการโดยมุ่งหวังให้ ระบบงานและข้ อมูลสําคัญของบริ ษัทปลอดภัย ดังนี





ปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานความมันคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
จัดลําดับชันสารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน และจัดอบรมหลักการและแนวปฏิบตั ิในการจัดลําดับชันสารสนเทศ
ใช้ บริ การ Security Operation Center (SOC) ในการเฝ้ าระวัง และป้องกันระบบงานจากการเข้ าถึงโดยไม่ได้ รับอนุญาต
ร่วมกับบริษัททีปรึกษาภายนอกทวนสอบระบบความปลอดภัย

 สือสารแนวปฏิ บัติทีเหมาะสม และสร้ างความตระหนัก แก่พนัก งานของบริ ษัท เกี ยวกับการใช้ งานระบบ การจัดการ
สารสนเทศ รวมถึงเมือพบการระบาดของไวรัส หรืออีเมลทีไม่เหมาะสม
 จัดให้ มีสถานทีเก็บข้ อมูลสํารอง (Back up site) สําหรับระบบงานทีสําคัญ
 ซักซ้ อมแผนกอบกู้ระบบงานด้ าน IT (Disaster Recovery Plan : DRP) ร่วมกับแผนความต่อเนืองทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan : BCP)
(7) การบริหารบุคลากรเพือรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
บริ ษัทนําเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ในการยกระดับมาตรฐานการเลียงและการผลิตอย่างต่ อเนือง ประกอบกับเล็งเห็นถึงแนวโน้ ม
การขาดแคลนบุคลากรในวัยทํางานทีเพิมสูงขึน จึงเป็ นความท้ าทายของบริ ษัทในการปรับทัศนคติของบุคลากรให้ ยอมรับรูปแบบ
การทํางานทีเปลียนแปลงไป และพร้ อมทีจะพัฒ นาทักษะของตนให้ ทัน ต่อ การเปลี ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถ
ทํางานกับเครื องจักร อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หากบุคลากรไม่เข้ าใจ หรื อไม่ยอมรับการเปลียนแปลง
ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และเป้าหมายในระยะยาวของบริษัทได้
(2) การบริหารจัดการความเสียง หน้ าที 51
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การบริ หารความเสียง
บริ ษัทมีแนวทางในการสรรหา และพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ โดย
 ด้ านสรรหา และคัดเลือก
o สรรหาและคัดเลือกเชิงรุกผ่านเครื อข่ายแรงงานทังภาครัฐ และเอกชน
o คัดเลือกผ่านเครื องมือทีได้ รับการยอมรับในระดับสากล เช่น แบบทดสอบความสามารถและบุคลิกภาพ การทดสอบ
ภาษาอั ง กฤษโดยพิ จ ารณาจากคะแนน TOEIC เป็ นต้ น รวมถึ ง ใช้ ศู น ย์ ก ารประเมิ น (Assessment Center)
วัดคุณสมบัติผ้ สู มัครอย่างรอบด้ าน
o จัดแข่งขันเกมทางธุรกิจ เพือเป็ นช่องทางในการค้ นหาผู้สมัครทีมีความสามารถ
 ด้ านการพัฒนาทักษะความสามารถ
o ส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม สร้ างให้ พนักงานคุ้นชินกับการปรับปรุง เปลียนแปลง หรื อคิดค้ นสิงใหม่
o ส่งเสริ มวัฒนธรรมการทํางานแบบมีส่วนร่วม ให้ กล้ าคิด กล้ าแสดงออก และยอมรับความคิดเห็นทีแตกต่าง
o ใช้ ก รอบการพัฒ นาคนบนพืนฐานแนวทางการพัฒ นาผู้ นํ า (Leadership Framework) และกรอบความสามารถ
(Competency) เพือทบทวน (Reskill) ยกระดับ (Upskill) และเพิมทักษะความสามารถใหม่ (New Skill)
o มอบทุนการศึกษา เพือสร้ างโอกาสในการพัฒนาความรู้ในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทแก่พนักงาน
o คัดเลือกพนักงานทีมีความสามารถพิเศษให้ เข้ าร่วมโครงการ เพือสร้ างโอกาสในการพัฒนาตนเองและธุรกิจ
o ร่วมแบ่งปั นประสบการณ์กบั ผู้บริ หาร หรื อวิทยากรภายนอกทีมีเชียวชาญเฉพาะด้ าน
(8) การขาดแคลนแรงงานด้ านการผลิต
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เกิดการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมเป็ นจํานวนมาก อันเนืองมาจากแรงงานบางส่วน
เดินทางกลับประเทศ ประกอบกับประเทศไทยมีการปิ ดประเทศในบางช่วงเวลาจึงไม่สามารถนําเข้ าแรงงานต่างด้ าวได้ นอกจากนี
แรงงานไทยก็กังวลการติดเชือในระหว่างการปฏิบตั ิงาน จึงตัดสินใจลางานชัวคราว หรื อลาออก ส่งผลกระทบต่อการผลิต และส่ง
มอบสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า
การบริ หารความเสียง
บริ ษัทผสานการใช้ เทคโนโลยีร่วมกับการใช้ แรงงานในการผลิตและส่งมอบสินค้ า โดยมีแนวทางการจัดการโดย
 สร้ างความมันใจให้ ค นงานที กัง วลการติ ด เชื อภายในสถานประกอบการด้ ว ยการสื อสารให้ เข้ า ใจถึ ง แนวทางการ
ดําเนินการของบริษัท ประโยชน์ทคนงานจะได้
ี
รับ ตลอดจนรับฟั งความคิดเห็นเพือนํามาปรับปรุง
 พัฒนาทักษะคนงานให้ สามารถทํางานหลากหลายมากขึน
 เพิมจํานวนชัวโมงการทํางานของคนงานให้ สอดคล้ องกับยอดขาย กฎหมายแรงงาน ข้ อกําหนดของลูกค้ า และความ
ต้ องการทํางานของคนงาน
 เจรจากับลูกค้ าเกียวกับประเภทสินค้ า ปริ มาณในการส่งมอบ และวันทีทีต้ องการสินค้ าให้ ชัดเจน เพือนํามาวางแผนการ
ผลิตและจัดส่ง
 วางแผนการนําเครื องจักรเข้ ามาใช้ ในกระบวนการทํางานมากขึน
 ติดตามความคืบหน้ าและเตรียมการเพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายภาครัฐในการนําเข้ าแรงงาน
2.2.5 ความผันผวนของตลาดการเงิน
ในช่วงปี 2564 ทีผ่านมา วิกฤติโรคติดเชือ COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนืองทัวโลก แม้ ว่าภาครัฐในประเทศต่างๆ ทําการ
เร่ งฉีดวัคซีนต้ านเชือไวรัส COVID-19 ให้ แก่ประชาชน แต่หลายประเทศยังคงพบจํานวนผู้ติดเชือ COVID-19 จํานวนมาก ทําให้ ภาครัฐใน
หลายประเทศต้ องใช้ ม าตรการล็อกดาวน์ เพือจํากัดการแพร่ ระบาด ส่งผลให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ชะลอตัวลง รายได้
และกําลังซือของผู้บริ โภคทีลดลง จากสภาวะเศรษฐกิจทัวโลกยังไม่สามารถฟื นตัวกลับมาเป็ นปกติได้ ดังนัน หลายประเทศทัวโลกยังคง
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นโยบายการเงินแบบผ่อ นคลาย เพือประคับประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่ น ธนาคารกลางของสหรั ฐอเมริ ก า และธนาคารแห่ง
ประเทศไทยยังคงอัตราดอกเบียนโยบายเท่าเดิม
ในส่ ว นของประเทศไทย จากการที ยอดผู้ ติ ด เชื อ COVID-19 กลับ มาเพิ มสูงขึนตังแต่ เดื อ นมี น าคม 2564 ประกอบกับ ปั จ จั ย
ทางด้ านการเมืองทียังมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ ค่าเงินบาทยังคงมีความผันผวน อย่างไรก็ตาม จากการทีธนาคารแห่งประเทศไทยยังคง
นโยบายการเงินแบบผ่อ นคลาย และมีการออกมาตรการทางการเงินต่างๆ ผ่านธนาคารพาณิ ชย์ เพือช่วยเหลื อผู้ประกอบการทีได้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของ COVID-19 ดังนันจึงช่ วยให้ ผ้ ูป ระกอบการต่ างๆ มีต้ น ทุนทางการกู้ยืม /ระดมทุน อยู่ใน
ระดับตํา
ทังนี เนืองจากบริ ษัทมี รายรับอยู่ในรู ปเงินตราต่ างประเทศ เช่น รายรับจากการขายของกิ จการในต่างประเทศ รายรั บจากการ
ส่งออกสินค้ าของกิจการในประเทศไทย ตลอดจนการได้ รั บเงินปั นผลจากการลงทุน เป็ นต้ น นอกจากด้ านรายรับแล้ ว บริ ษัทก็มีรายจ่าย
สกุลเงินต่างประเทศซึงเกิดจากการซือวัตถุดิบ เพือนําเข้ าสู่กระบวนการผลิต การนําเข้ าวัสดุสินเปลือง เครื องจักร และอุปกรณ์ บางส่วน
รวมถึงการมีรายจ่ายเพือการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี เงินกู้ยืมบางส่วนก็อยู่ในรู ปสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนันบริ ษัทจึงมีการ
บริ หารจัดการรายรับและรายจ่ายให้ เหมาะสม รวมถึงบริ หารต้ นทุนการกู้ยืมเพือลดผลกระทบดังกล่าวข้ างต้ น โดยในปี 2564 ซีพีเอฟและ
บริ ษัทย่อยในประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออกสินค้ าไปจําหน่ายในต่างประเทศเป็ นจํานวน 29,141 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6 ของรายได้ จาก
การขายรวม และมีมลู ค่าการนําเข้ าวัตถุดิบจํานวน 24,870 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6 ของต้ นทุนขายรวม
สําหรับการบริ หารจัดการภาระดอกเบียนัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอตั ราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt
to Equity Ratio)/8 อยู่ที 1.35 เท่า ซึงในจํานวนหนีสินทังหมดนัน มีบางส่วนเกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกตราสาร
ทางการเงิน ทําให้ เกิดค่าใช้ จ่ายในรูปของดอกเบียจ่าย ซึงมีการคาดการณ์ ว่าอัตราแลกเปลียน และดอกเบียจะยังคงมีความผันผวนตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลก บริษัทจึงต้ องพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน รูปแบบการจ่ายผลตอบแทน หรื อช่วงเวลาทีต้ องการระดมทุน เพือให้
เกิดภาระด้ านดอกเบียจ่ายในระดับทีเหมาะสม และสอดคล้ องกับนโยบายของบริษัท
การบริ หารความเสียง
บริ ษั ทได้ กํ าหนดนโยบายด้ านการบริ หารจัดการความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่ างประเทศ โดยเน้ นไม่ แ สวงหากํ าไร
รวมถึงกระจายความเสียงจากการรับหรื อจ่ายเงินตราต่างประเทศเป็ นแบบหลากหลายสกุลเงินทีสําคัญทัวโลก ตลอดจนมีมาตรการในการ
บริ หารรายได้ และรายจ่ายทีเป็ นเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินต่างๆ ให้ สอดคล้ องกัน (Natural Hedge) สําหรับการบริ หารอัตราดอกเบีย
นัน บริ ษัทจะกู้ยืมเป็ นอัตราดอกเบียแบบคงทีเป็ นส่วนใหญ่ ซึงทําให้ บริ ษัททราบค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจริ ง แต่บริ ษัทก็มีการกู้ยืมโดยมีอัตรา
ดอกเบี ยลอยตัว ส่ ว นหนึ ง ซึง ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษั ท มี เงิ น กู้ ซึงมี อั ต ราดอกเบี ยลอยตั วจํ า นวน 99,500 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 21 ของยอดเงินกู้รวมทังหมด โดยหากอัตราดอกเบียมีการปรับตัวเพิมขึนทุกๆ ร้ อยละ 1 จะส่งผลให้ บ ริ ษัทมีภ าระดอกเบียจ่าย
เพิมขึนเป็ นจํานวน 995 ล้ านบาท นอกจากนี บริ ษัทยังได้ กํ าหนดนโยบายด้ านอัตราส่วนหนีสิ นสุทธิ ต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตาม
งบการเงินรวม และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อีกทังยังระมัดระวังในการตัดสิ นใจต่างๆ จึงกําหนดให้ สายงานบัญชีและ
การเงินติดตามภาวะอัตราดอกเบีย รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลจากแหล่งข้ อมูลทีน่าเชือถื อ ทังนี การตัด สินใจในทางเลือกใดนันจะเป็ น
หน้ าทีของคณะกรรมการ หรื อผู้มีอํานาจอนุมตั ิ ซึงได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจนในนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิทางการเงิน
ถึงแม้ ว่าบริ ษัทจะกําหนดกรอบการบริ หารความผันผวนทางการเงินแล้ วก็ตาม แต่ในความเป็ นจริง มาตรการจัดการต่างๆ ก็อาจไม่
สามารถทําให้ ความผันผวนทางการเงินลดลงจนอยู่ในระดับทีบริษัทยอมรับได้ บริ ษัทจึงอาจนําอนุพนั ธ์ทางการเงินเข้ ามาใช้ เพิมเติมในการ
จัด การกั บ ความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี ยน และอัตราดอกเบี ย ซึงการใช้ เครื องมื อ ทางการเงิ น เหล่ า นี ต้ อ งดํ าเนิ น การโดยผู้ได้ รั บ
มอบหมาย และผ่านความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจอนุมตั ิเท่านัน
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คํานวณตามหลักเกณฑ์ทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ และหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ CPF ครังที 2/2556 และหุ้นกู้ทีออกหลังจากนัน โดยหนีสินสุทธิ หมายถึง หนีสินทังหมดทีมีภาระ
ดอกเบีย ซึ งไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดและเงิ นลงทุนชัวคราว
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2.2.6 ความเสียงด้ านกฎหมาย และการกีดกันทางการค้ า
บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตนให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับทีประกาศใช้ แต่เนืองจากภาครัฐมีการปรับปรุงกฎหมายเดิม
และออกกฎหมายใหม่อย่างรวดเร็ วและต่อเนืองในช่วงไม่กีปี ทีผ่านมา ประกอบกับการคาดว่าในอนาคตอันใกล้ น่าจะออกกฎหมายใหม่
เพิมขึนอีก เช่น กฎหมายทีเกียวข้ องกับการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิงแวดล้ อม นอกจากนี กฎหมาย และระเบียบของประเทศที
บังคับใช้ อยู่เป็ นจํานวนมากก็มีความล้ าสมัย หรื อไม่จําเป็ น ทําให้ บริ ษัทอาจต้ องแบกรับต้ นทุน เสียโอกาสในการทําธุรกิจ และอาจถูกเรี ยก
ค่าปรับ เนืองจากปฏิบตั ิไม่สอดคล้ อง ซึงเกิดจากการตีความคลาดเคลือน หรื อความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
สําหรับประเด็นด้ านกีดกันทางการค้ าก็ยงั คงพบเห็นได้ อย่างต่อเนืองในหลากหลายรู ปแบบ เช่น การเรี ยกร้ องให้ ผ้ ผู ลิตต้ องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทีถูกกําหนดขึนเป็ นการเฉพาะของประเทศผู้นําเข้ า การกําหนดเงือนไขด้ านการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของ
สิน ค้ าในระดับทีสูง การออกกฎหมายเรี ยกเก็บภาษี ค าร์ บ อน เป็ นต้ น นอกจากนี ประเทศปลายทางยังมี แผนจะออกกฏหมายเพิ มอีก
จึงอาจทําให้ บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการจัดการตลอดห่วงโซ่อปุ ทานเพิมสูงขึน กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันได้
การบริ หารความเสียง
การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบีย บข้ อ บังคับของหน่วยงานกํากับดูแล และประเทศปลายทาง ถื อเป็ นหน้ าทีของบริ ษัททีต้ อ ง
ดําเนินการ โดยบริษัทได้กําหนดบทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบแยกตามหน่วยงาน ดังนี
 หน่วยงานทีมีหน้ าทีรับผิดชอบโดยตรง
o ติดตามการเปลียนแปลง หรือออกกฎหมายใหม่ทีเกียวข้ องตามขอบเขตหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย
o วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความเสียงอันเกิดจากการปฏิบตั ิไม่สอดคล้ อง และกําหนดแนวทางการดําเนินการ
o ปรับปรุงแก้ ไขนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และกระบวนการทํางานให้ สอดคล้ อง
 หน่วยงานทีมีหน้ าทีกํากับดูแล หรื อตรวจสอบภายใน
o จัดทําคลังข้ อมูลด้ านการกํากับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ ด้วยการรวบรวมกฎหมายและระเบี ยบข้ อบังคับ นโยบายและ
กฎระเบียบของบริ ษัท เอกสารสัญญาทีสําคัญ ใบอนุญาต รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ทีบริษัทได้ รับการรับรอง
o จัดทําแบบสํารวจตนเองเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
o เป็ นทีปรึกษา ให้ ข้อแนะนํา และประสานงานกับบริ ษัททีปรึ กษาภายนอก เพือช่วยหน่วยงานทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในการ
วางแผนการดําเนินการ และให้ ความคิดเห็นในเชิงลึก
o ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานทีมีหน้ าทีรับผิดชอบโดยตรง
2.2.7 ความเสียงด้ านภาพลักษณ์ และชือเสียงขององค์ กร
สือสังคมออนไลน์ให้ อิสระแก่ผ้ ใู ช้ งานในการเขียนข้ อความ ส่งต่อข้ อมูล รวมถึงแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเสรี มีระบบประมวลผล
ความสนใจของผู้ใช้ งาน เพือแสดงข้ อมูลทีเกียวข้ อง รวมถึงระบบเตือนให้ ผ้ ใู ช้ งานเห็นข้ อความในอดีตทีเคยเขียนไว้ ทําให้ ข้อความดังกล่าว
อาจถูก นํ า มาส่ งใหม่ อ ย่า งไม่ มีที สิ นสุด ดังนัน หากมี ข้ อ มูล ทีไม่ ถู ก ต้ อ งของบริ ษั ท ปรากฏในสื อสัง คมออนไลน์ ย่อ มแพร่ ก ระจายอยู่
ตลอดเวลา ซึงกระทบต่อภาพลักษณ์และชือเสียงของบริษัท
การบริ หารความเสียง
บริ ษัทเชือมันในการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีว่าจะทําให้ ธุรกิจเติบโตอย่างยังยืน จึงมุ่งเน้ นดําเนินธุรกิจโดย
 พัฒนากระบวนการทํางานให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั
 สือสารแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนือง และเปิ ดช่องทางให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียติดต่อสอบถาม
 ประเมินความต้ องการและความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสียด้ วยการวิเคราะห์ประเด็นสําคัญ และจัดทําแผนบริ หารจัดการ
 จัด ให้ มี ห น่ ว ยงานที รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตามข่ า วสารบนสื อสั ง คมออนไลน์ การแจ้ ง เหตุ ใ ห้ ผ้ ู บ ริ ห ารที เกี ยวข้ อ งทราบ
การตอบสนองต่อข่าว รวมถึงการจัดทําแผนการสือสารในภาวะวิกฤติ
 กําหนดตัวชีวัดความเสียงสําคัญ (Key Risk Indicators : KRIs) พร้ อมทังแนวทางการจัดการ
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2.2.8 ความเสียงจากการมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ทีถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ ของจํานวนหุ้นทีออกจําหน่ ายแล้ ว
ณ วัน ที 14 มี นาคม 2565 บริ ษั ทเครื อเจริ ญ โภคภัณ ฑ์ จํ า กัด และบริ ษัท ย่ อย ถือ หุ้น ซี พีเอฟรวมกัน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 46.49 ของ
จํานวนหุ้นทีออกจําหน่ายแล้ วทังหมดของซีพีเอฟ จึงอาจทําให้ วาระทีกฎหมายหรื อข้ อบังคับกําหนดให้ ต้องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่ผ่านการลงมติ หากบริ ษัทเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์
จํากัด และบริ ษัทย่อยงดออกเสียงหรื อลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยในวาระดังกล่าว
การบริ หารความเสียง
บริ ษัท และคณะกรรมการบริ ษัทยึดมันในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์ต่อบริ ษัท
และผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญดังนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีทีบริ ษัทประกาศใช้และมีการกําหนดขันตอนปฏิบตั ิ และระดับอํานาจอนุมตั ิใน
การดําเนินการด้ านต่างๆ ของบริษัทไว้ โดยหากต้ องขอมติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้ าทํารายการใดๆ ก็ตาม วาระดังกล่าวต้ องผ่านการ
กลันกรองจากผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ก่อนทีเลขานุการบริ ษัทโดยได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จะบรรจุเข้ าเป็ นวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณา และให้ ความเห็นในรายการนันๆ สําหรับประกอบการพิจารณาลงมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบ
ความเห็นของกรรมการต่อรายการดังกล่าว และสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลพืนฐานประกอบการตัดสินใจต่อไป และจากแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าว
บริ ษั ท จึ ง เชื อมันว่ า ผู้ ถือ หุ้ น รายใหญ่ จ ะออกเสี ย งลงคะแนนในทิ ศ ทางเดี ยวกั น กับ ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท ในแต่ ล ะวาระ
นอกจากนี กรณี บริ ษัทมีการเข้ าทํา รายการทีเกี ยวโยงกันซึงต้ องขออนุมัติจากที ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถื อหุ้น ทีมี ส่ว นได้ เสี ย ซึงเป็ นบุค คลที
เกียวโยงกันตามประกาศทีเกียวข้ องของหน่วยงานกํากับดูแล จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม อาจมีปัจจัยความเสียงอืนทีบริษัทไม่ทราบในขณะนี หรื อเป็ นความเสียงทีพิจารณาว่าไม่มีนัยสําคัญ ดังนัน ผู้ลงทุน
ควรพิจารณาปั จจัยเสียงอืนเพิมเติมในการลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัท
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การขับเคลือนทางธุรกิจเพือความยังยืน

3.1

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้ านความยังยืน
หลังจากบรรลุเป้าหมายความยังยืนในปี 2563 ซีพีเอฟ ได้ กําหนดกลยุทธ์ความยังยืนใหม่ CPF 2030 Sustainability in Action ที
สอดคล้ องกับสถานการณ์ โลกซึงกําลังเปลียนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว โดยในทศวรรษใหม่ ทศวรรษแห่งการลงมือทํา หรื อ Decade
of Action ทีองค์การสหประชาชาติกําหนดนี ภายใต้ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญา 3 ประโยชน์ (ประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ประชาชนและบริ ษัท) ซีพีเอฟได้ พฒ
ั นาตราสัญลักษณ์กลยุทธ์ความยังยืนซีพีเอฟ 2030 จากแนวคิดความยังยืน 3 เสาหลัก ได้ แก่ “อาหาร
มันคง สังคมพึงตน และดินนําป่ าคงอยู่” โดยสัญ ลักษณ์ ทังสามอยู่ในกรอบรู ปหัวใจ แสดงถึงความมุ่งมันตังใจทีจะขับเคลือนยังยืนด้ วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือสร้ างสรรค์คุณค่าให้ กับสังคมและคืนความสมดุลให้ แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํา ป่ า ซึงเป็ น
จุดเริ มต้ นสําคัญของการผลิตอาหาร โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีเพือความสุขของผู้บริ โภค พนักงาน คู่ค้า และชุมชน ไปพร้ อมกับ
การดูแลสิงแวดล้ อมอย่างยังยืน และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืนขององค์การสหประชาชาติ ได้ ครบถ้ วนทัง 17 ประการ (UN
SDGs) และหลักการสากล 10 ประการตามแนวทางข้ อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

เพือให้ การบริหารจัดการงานความยังยืนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บริ ษัทจึงได้ ทบทวนและประเมินประเด็น
ด้ านความยังยืนทีครอบคลุมโอกาสและความเสียงอันมีนัยสําคัญ
ทังในมิติ ด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้ อ มเป็ นประจําทุกปี
โดยยึด หลัก สํ า คัญ 4 ประการของ Global Reporting Initiatives
(GRI) อั น ประกอบไปด้ วยบริ บ ท ความยั งยื น (Sustainability
Context) ประเด็ น ที มี นั ย สํ า คั ญ (Materiality) ความครบถ้ วน
สมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่ วนได้ เสี ย
(Stakeholder Inclusiveness) ซึ งใ น ปี 2564 บ ริ ษั ท ส า ม า ร ถ
สรุปผลการประเมิน ประเด็นทีผู้มีส่วนได้ เสีย ให้ ความสําคัญ และ
ประเด็นทีการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สิงแวดล้ อมและสังคมได้ ดังนี
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การบูรณาการมุมมองและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสียและบริ ษัทข้ างต้ น ช่วยเสริ มความเชือมันในการดําเนินงานตามกลยุทธ์
ค ว า ม ยั ง ยื น CPF 2030 Sustainability in Action
ขับ เคลื อน 9 ความมุ่งมัน ภายใต้ 3 เสาหลัก อาหาร
มันคง สังคมพึงตน และดินนําป่ าคงอยู่ ซึงถือเป็ น
ขอบเขตการดําเนิน งานด้ านความยังยืนในระยะยาว
ของบริ ษั ท ที จะดํ า เนิ น การควบคู่ ไ ปกับ การทบทวน
และปรั บปรุ งแนวทางการบริ หารจัดการอย่างต่อเนือง
เพือให้ ส ามารถบรรลุเป้าหมายของบริ ษัท สอดรับกับ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสี ย ตลอดจนรองรั บ ต่อ
ความท้ าทายทังในปั จจุบนั และอนาคต
ซีพีเอฟ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทียังยืนขององค์ กร
สหประชาชาติ (UN SDGs) 17 ข้ อ
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โครงสร้ างการกํากับดูแลและขับเคลือนเป้าหมายความยังยืนซีพีเอฟ 2030
ในการลงมือ ปฎิบัติขับเคลือนการดําเนินงานด้ านความยังยืนอยู่ภายใต้ การนําของประธานคณะผู้บริ หาร โดยซีพีเอฟได้ กําหนด
ผู้บริ ห ารและคณะทํางานหรื อผู้บริ ห ารรับ ผิ ดชอบในแต่ ละความมุ่งมันอย่างชัด เจนเพือให้ ก ารขับเคลื อนเป็ นไปอย่างต่ อเนือง ตรงตาม
เป้าหมาย ภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท (https://www.cpfworldwide.com/th/about/board-of-director)
ซึงมีคณะกรรมการชุดย่อยได้ แก่
 คณะกรรมการตรวจสอบ (https://www.cpfworldwide.com/th/about/sub-committee/audit-committee)
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน
(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)
เพื อให้ การขับ เคลื อนความยังยื น เป็ นไปอย่ างต่อ เนื องและอยู่ ในทิ ศ ทางกลยุ ท ธ์ ใ หม่ บริ ษั ท ได้ กํ า หนดแผนเชิ งกลยุ ท ธ์ เพื อ
ขับ เคลื อนความยังยืน 10 ปี ตังแต่ ปี 2564-2573 (หรื อปี ค.ศ. 2021-2030) ดังแสดงในรายงานความยังยื น ประจํ าปี 2564 นอกจากนี
บริษัทจะทบทวนประเด็นความยังยืนและแผนเชิงกลยุทธ์เป็ นประจําทุกปี เพือให้ ทันกับกระแสโลกทีปรับเปลียนอย่างรวดเร็ ว
อาหารมันคง

ในปี 2593 องค์ก ารสหประชาชาติค าดว่า ประชากรโลกจะเพิ มขึนเป็ น 9.7 พัน ล้ านคน/9 ความ
ต้ อ งการอาหารจะเพิ มสูงขึนร้ อยละ 70 หรื อ เทีย บเท่าการบริ โภคเนือสัตว์ สูงถึง 470 ล้ านตัน /10
ความมันคงทางอาหารจึงเป็ นความท้ าทายทีมนุษย์กําลังเผชิญ ซีพีเอฟในฐานะผู้นําธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรจึงมีภาระกิจหลักในการร่วมสร้ างความมันคงทางอาหารทีมีคุณ ภาพและปลอดภัย สามารถตรวจสอบ
ย้ อนกลับได้ บริ ษัทจึงตังเป้าหมายดําเนินการสร้ างความมันคงทางอาหาร ภายใต้ ความมุ่งมัน 3 ด้ าน ได้ แก่ อาหารทียังยืน การตลาดอย่าง
รับผิดชอบ และสวัสดิภาพสัตว์


อาหารทียังยืน
ระบบอาหารทียังยืนเป็ นกลไกสําคัญ ทีช่วยให้ อุตสาหกรรมอาหารผลิตอาหารให้ เพียงพอต่ อความต้ อ งการบริ โภคทีเพิมสูงขึ นได้
อย่างยังยืน โดยบริ ษัทนํานวัตกรรมมาเป็ นเครื องมือหลักทีช่วยให้ บรรลุเป้าหมายนี เริ มตังแต่การวิจยั และพัฒนาพันธุ์สตั ว์ควบคู่สูตร
อาหารสัต ว์ ต ามข่วงวัยทีช่วยลดการขับของเสียทีสร้ างมลภาวะสู่สิงแวดล้ อม การนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการเลี ยงสัต ว์ด้วยระบบ
Smart Farm การนําระบบดิจิทลั และระบบ Automation มาใช้ ในกระบวนผลิตเพือให้ มนใจในกระบวนการผลิ
ั
ตทีได้ มาตรฐานด้ าน
คุณ ภาพและความปลอดภัยระดับสากลตามนโยบายคุณ ภาพซีพีเอฟ และสามารถตรวจสอบย้ อนกลับถึงแหล่งที มาของอาหารได้
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตามเป้ าหมายไม่มีก ารเรี ยกคืนสินค้ าทีส่งผลต่อ สุขภาพของสาธารณชน รวมถึงการเพิมประสิทธิภาพและลด
การสูญในการผลิต การร่วมมือวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย นักโภชนาการ และวิศวกรรมอาหารอย่างต่อเนืองเพือสร้ างคุณค่าทาง
โภชนาการทีดี ต่อผู้บริ โภคในทุกช่วงวัย นอกจากนี บริ ษัทยังเห็นถึงความสําคัญ ของการนํ าเทคโนโลยีมาใช้ ใ นการบริ หารจัดการ
ระบบขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้ มนใจว่
ั าผู้บริ โภคมีอาหารทีเพียงพอต่อความต้ องการในราคาทีเข้ าถึงได้ อันนํามาซึงความ
มันคงทางอาหารอย่างยังยืน



การตลาดอย่ างรับผิดชอบ
ด้ ว ยสภาพแวดล้ อ มและพฤติ กรรมผู้บ ริ โภคที เปลี ยนแปลงไป บริ ษั ท ได้ ป ระกาศความมุ่งมันภายใต้ ห ลัก ปฏิ บัติ ใ นการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพทีดีขึน นโยบายสุขโภชนาการ และนโยบายอืนๆ ทีเกียวข้ อง เพือสนับสนุนให้ ผ้ ูบริ โภคมีสขุ ภาพดี ห่างไกลโรค

/9
/10

UN News, United Nations
Global agriculture towards 2050, Agricultural Development Economics Division, FAO, 2009
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ไม่ติดต่อเรือรัง (Non-communicable disease) อันเป็ นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรโลกในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา /11
ซึงมีแนวโน้ มเพิมสูงขึนในอนาคต บริ ษัทได้ ส่งเสริ มความรู้ และสร้ างความตระหนักรู้เกียวกับโภชนาการและอาหารเพือสุขภาพแก่
ผู้บริ โภคผ่านการรร่ วมมือกับผู้มีส่วนได้ เสียส่งเสริ มการบริ โภคอย่างยังยืน การส่งเสริ มทางการตลาดและฉลากผลิตภัณ ฑ์ ทีแสดง
ข้ อมูลโภชนาการทีครบถ้ วน รวมถึงข้ อมูลเฉพาะ และวิธีการจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์หลังบริ โภค เพือประกอบการตัดสินใจซือ อีกทังยังมี
ฉลากทางเลือกสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพทีมาจากการเลียงสัตว์ด้วยโปรไบโอติก และผลิตภัณฑ์เนือทดแทนจากพืชเป็ นอีก
ทางเลือกของการรักษาสุขภาพ เพราะอาหารของเราเหมือนเป็ นยาบํารุงทีช่วยให้ คนไทยมีสุขภาพดี นอกจากนี เรายังมีการรับ ฟั ง
เสียงสะท้ อนและการจัดการข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ าเพือเป็ นอีกช่องทางในการสือสารกับผู้บริ โภคทีแสดงถึ งความมุ่งมันในการทํา
การค้ าอย่างรับผิดชอบ


สวัสดิภาพสัตว์
บริ ษั ท มุ่ งพัฒ นาและยกระดับ แนวทางการดํ า เนิ น ธุร กิ จ ที เป็ นมิ ต รต่ อ สัต ว์ ต ามแนวปฏิ บัติ ส ากล “หลัก อิ ส ระ 5 ประการ (Five
Freedom)” และบ่มเพาะจิตสํานึกบุคลากรในการส่งเสริ มสวัสดิภาพสัตว์ทังในฟาร์ มของบริ ษัท และฟาร์ มของเกษตรกรในโครงการ
ส่งเสริ มการเลียงสัต ว์ โดยได้ ประกาศนโยบายด้ านสวัสดิภาพสัตว์ วิสัยทัศน์ระดับโลกของซีพีเอฟด้ านการใช้ ยาต้ านจุลชีพในสัต ว์
และการจัดตังคณะกรรมการขับเคลือนการดําเนินงานด้ านสวัสดิภาพสัตว์ เพือขับเคลือนนโยบายและเป้าหมายด้ านสวัสดิภาพสัตว์
ระยะยาว เริ มตังแต่การคัดสายพันธุ์สตั ว์ทีดี นํามาเลียงในฟาร์ มระบบปิ ดทีทันสมัยด้ วยระบบ Smart Farm ทีช่วยเพิมประสิทธิภาพ
การผลิตและส่งเสริ มสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ มตามสุขลักษณะ พร้ อมระบบจัดการของเสียทีนํามูลสัตว์มาผลิ ตเป็ นพลังงาน อีกทัง
ยังนําข้ อมูลจากระบบมาต่อยอดสู่ฐานข้ อมูล Big Data เพือการพัฒนาในอนาคต อันนํามาซึงการผลิตทีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
มากยิงขึน นอกจากนียังร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ เสียทีเกียวข้ อง สร้ างความตระหนัก
รู้และร่วมพัฒนาแนวทางการส่งเสริ มสวัสดิภาพสัตว์ทีดี อีกทังยังมีการตรวจประเมินด้ วยหน่วยงานภายในและภายนอกเพือให้ มนใจ
ั
ได้ ถึงมาตรฐานการดําเนินงานทีดีแบบเดียวกันทัวทังองค์กร และช่วยให้ ผ้ ูบริ โภคมันใจในความปลอดภัยของเนือสัตว์ทีเป็ นวัตถุดิบ
อาหาร และร่วมสร้ างความมันคงทางอาหารอย่างยังยืนต่อไป

โดยสามารถดูร ายละเอี ยดเพิ มเติม ของหัวข้ ออาหารทียังยืน การตลาดอย่างรับผิดชอบ และสวัสดิ ภ าพสัตว์ ได้ ทีรายงานความยังยื น
ประจําปี 2564 ในบทอาหารมันคง
สังคมพึงตน
การมีส่วนร่วมในการสร้ างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและการจัดการประเด็นทางสังคมทังภายในและ
ภายนอกขององค์กรนับเป็ นบทบาทสําคัญของซีพีเอฟในฐานะผู้นําด้ านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ครบวงจร เริ มตังแต่ก ารผดุงไว้ ซึงสิท ธิขันพืนฐานของบุคคลทีได้ รับ ผลกระทบจากการดํา เนิ นงานของ
บริ ษั ท อัน ได้ แก่ พนัก งาน บุ ค ลากรในห่วงโซ่อุปทาน และผู้บ ริ โภค การยกระดับวัฒ นธรรมการทํา งาน การพัฒ นาการบริ หารงานด้ าน
บุคลากร และการสนับสนุนเครื องมือทีช่วยสร้ างความผูกพันของพนัก งาน เพือการสรรหา จัดการ พัฒนา และดึงดูด บุค ลากรทีดี และมี
ทัก ษะทีเหมาะสมในองค์กร การมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่ านการดําเนินงานทีช่วยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย การศึกษาของชุมชน และการ
เสริมสร้ างความมันคงด้ านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจในท้ องถิน
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บุคลากร
ด้ วยวิสยั ทัศน์การบริ หารทรัพยากรบุคคล “สร้ างคน เสริ มธุรกิจ” ควบคู่กับการเคารพสิทธิ มนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานอัน
เป็ นพืนฐานสําคัญ ในการดูแลบุคลากร บริ ษัทได้ ส่ งเสริ มการสร้ างคุณ ค่าให้ แก่พ นัก งานทุก ระดับให้ พร้ อมรั บการเปลียนแปลงใน
การดําเนิน ธุรกิจตามบริ บทโลกในปั จจุบัน เช่น การก้ าวสู่การทํ างานในยุคดิจิทัล อย่างเต็ มรู ปแบบ (Digital Transformation) และ
การสนับ สนุน การดําเนิ น ธุรกิ จอย่างยังยืน เป็ นต้ น เพื อพัฒ นาความสามารถ ทัก ษะที เชี ยวชาญ (Reskill – Upskill) อัน นํ า ไปสู่
ความรู้ สึก มี คุ ณ ค่ า ของพนัก งานทุก คน ทุก ระดับ และดูแลพนัก งานตลอดระยะเวลาที ทํ า งานร่ วมกับ บริ ษั ท จนกระทังพนัก งาน

กลุ่มโรค NCDs, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ: https://www.thaihealth.or.th
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เกษี ย ณอายุ อี ก ทัง บริ ษัท ยังให้ ความสํ าคัญ กับ ความปลอดภัย และอาชีว อนามัย ในการปฏิ บัติ งานอย่ างสมําเสมอ เพือความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีทํางานของพนักงานและคนงานทุกคน และได้ กลับบ้ านอย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
“การบริ หารทรัพยากรบุคคล” เริ มตังแต่ก ารดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ ามาทํางานกับองค์กร (Talent Attraction) รั กษาคนดีคนเก่งให้ อยู่
ร่ วมกับ องค์ก รอย่างยาวนาน (Retention) และสร้ างแรงจูงใจในการทํ างานเพือช่ ว ยให้ พ นั ก งานการสร้ า งผลลัพ ธ์ ที ดี แ ละบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ซึงบริ ษัทมีการพัฒนาขีดความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่ อเนือง ให้ มีความชํานาญในวิชาชีพ
สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Talent Development) และเตรี ยมพนักงานให้ พร้ อมรับสถานการณ์ ทีเปลียนแปลงตาม
โลกยุคดิจิทัลทีมีเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในการเปลียนแปลงของโลก (Digital Transformation) พร้ อมทังส่งเสริ มให้ พนักงานทุก
ระดับ มีโอกาสก้ าวหน้ าในเส้ นทางสายอาชีพ เพื อเป็ นการเสริ ม สร้ างพนัก งานให้ มี คุณ ค่าแก่ องค์ กรในระยะยาว (Career Path
Management) นอกจากนีบริษัทกําหนดกรอบการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ (Performance Management System)
และการบริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Compensation and Benefits Management) ทีเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของพนักงาน เพือเป็ นการจูงใจและส่งเสริ มขวัญกําลังใจ ท้ ายทีสุดหล่อหลอมให้ เกิดวัฒนธรรมอันดีงามตามค่านิยม
ของบริ ษัท (CPF Way) เพือก่อให้ เกิดความผูกพันในองค์กรระยะยาวอย่างยังยืน
การออกแบบโครงสร้ างองค์ กร
เพือตอบโจทย์วิสัยทัศน์ พัน ธกิจ และเป้ าหมายเชิงยุท ธศาสตร์ ทีบริ ษัทตังไว้ นัน แนวคิ ดการออกแบบโครงสร้ างองค์ ก รที เรี ย กว่ า
“Modular Organization Structure” ทําให้ เกิดความคล่องตัวในการทํ างานระหว่างหน่ วยงาน และมีความยื ดหยุ่นพร้ อมรั บความ
เปลียนแปลงในการทํางานทุกรู ปแบบ โดยมุ่งเน้ นผลลัพ ธ์ทีรวดเร็ วและตอบโจทย์องค์กรได้ ทันในโลกยุค Digital Transformation
โดยแนวคิดนีจะช่วยสนับสนุนให้ พนักงานของซีพีเอฟทํางานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนอัตรากําลังเชิงกลยุทธ์
บริ ษัท วิเคราะห์ อัตรากํ าลังเชิงกลยุท ธ์ อ ย่างเป็ นระบบและสอดคล้ อ งกับ กลยุท ธ์ ธุ ร กิ จ เพื อให้ มันใจว่าองค์ก รมี แผนการสรรหา
กําลังคนทีเหมาะสม และเชือมโยงกับกลยุทธ์ธุรกิจทีมีความสําคัญทังระยะสันและระยะยาว โดยนําหลักการ “6 Rights” อ้ างอิงจาก
หลักการของบริ ษัท Korn Forry ซึงเป็ นบริษัททีปรึกษาชันนํา มาประยุกต์ใช้ เพือตอบโจทย์การวางแผนอัตรากําลังคนในทุกมิติ ดังนี

1. Right Size: บริษัทตังเป้าวางแผนอัตรากําลังทีเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. Right Shape: บริ ษัทวางโครงสร้ างบุคลากรทีเหมาะสม มีการกําหนดระดับตําแหน่งงานทีสอดคล้ องกับลักษณะของหน่วยงาน
และองค์กร
3. Right Skill: บริ ษัทวิเคราะห์ว่างานหรื อทักษะใดจะเป็ นทักษะแห่งอนาคต (Future Skill) รวมทังพิจารณาว่าทักษะหรืองานใดจะ
ถูกทดแทนด้ วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ เพือเตรียมความพร้ อมในการทีจะนําองค์กรไปสู่เป้าหมายในอนาคตทีวางแผนไว้
(3) การขับเคลือนทางธุรกิจเพือความยังยืน หน้าที 60
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4. Right Source: บริ ษัท นําเทคโนโลยีทีทัน สมัยเข้ ามาใช้ เพือลดต้ น ทุนแรงงาน เพิ มประสิ ทธิ ภ าพ และสร้ างความปลอดภัย ใน
การดําเนินธุรกิจ
5. Right Site: บริ ษัทกําหนดจํานวนบุคลากรที เพียงพอ เหมาะสม และมี ทักษะสอดคล้ องกับความต้ องการของธุ รกิจ ในแต่ ละ
สถานทีทํางาน (Location) ทีเหมาะสม
6. Right Spend: บริ ษัทกําหนดต้ นทุนบุคลากรทีสอดคล้ องกับการสร้ างผลิตภาพของธุรกิจ
บริ ษัทมีความมุ่งมันในการบริ หารอัตรากําลัง (Workforce Demand and Supply) ให้ สมดุลกัน โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้ อง
โดยมี 2 ปั จจัย ดังนี
1. Demand planning: บริ ษัทคาดการณ์ ความต้ องการอัตรากําลังคนตามแผนธุรกิจ ทังในเชิงจํานวนพนักงาน (เชิงปริ มาณ) และ
คุณลักษณะพนักงานทีต้ องการ (เชิงคุณภาพ) ของแต่ละหน่วยงาน รวมทังกําหนดอัตราผลิตภาพ (Productivity) ทีองค์กรมุ่งหวัง
โดยบริ ษัท จะมีก ารเปรี ยบเที ย บผลิตภาพกับคู่แ ข่งในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน (Benchmarking) เช่น รายได้ ต่อพนักงาน ต้ นทุน
พนักงานต่อรายได้ เป็ นต้ น
2. Supply planning: บริ ษัทคาดการณ์ จํานวนอัต รากํ าลังคนทีมีอ ยู่ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อ มูล (Data analytics) เช่ น
อัตราการลาออก (Turnover) การเกษียณอายุ (Retirement) เป็ นต้ น
ทังนี บริ ษัทมีการประเมินอัต รากําลังของบุคลากรอย่างต่อเนือง เพือให้ ค าดการณ์ ได้ ว่าในอนาคตธุรกิจจะเติ บโตอย่างไร รวมทัง
วางแผนอัตรากําลังเชิงกลยุทธ์ อย่างเหมาะสม และวางแผนกับหน่วยงานทีเกี ยวข้ อง อาทิ หน่ วยงานสรรหาบุคลากร หน่ วยงาน
พัฒนาบุคลากร เพือดําเนินการสรรหาจัดเตรี ยมกําลังคนให้ สอดคล้ องกับทิศทางธุรกิจต่อไป
สําหรับวิเคราะห์อตั รากําลังเชิงกลยุทธ์ บริษัทมีหลักการในการวางแผนอัตรากําลังทีเป็ นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยงาน ซึงเน้ นที
ผลลัพธ์เป็ นหลัก และมีการรวบรวมข้ อมูลปริ มาณงานทีสอดคล้ องกับทิศทางธุรกิจอยู่ในระบบเดียวกัน นอกจากนี บริ ษัทยังมีการนํา
ระบเทคโนโลยี มาใช้ ในการวางแผนอัตรากําลัง ซึงมีค วามเชือมโยงกันตังแต่ต้นนําตลอดจนปลายนํา และจําลองสถานการณ์ ตาม
สมมติฐานทางธุรกิจได้ ทนั ที
การสรรหาคนเก่ งคนดี
บริ ษั ท ดํ า เนิน งานด้ า นการสรรหาและคัด เลือ กบุ ค ลากรเชิง รุ ก (Proactive Recruitment) โดยสรรหาผู้ที มี ศ ัก ยภาพสูงจากทาง
เครื อข่ ายทางการศึกษาทังภาครัฐ และเอกชน สือสังคมออนไลน์ (Social Network) รวมถึ งการสร้ างความสัมพันธ์ ผ่ านโครงการ
ความร่ วมมือ กั บ ทางสถาบัน อุด มศึก ษาชันนํ าทั งในและต่า งประเทศ เพื อร่ ว มพัฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นนัก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ทีตรงตามความต้ องการของตลาดแรงงาน สร้ างความเข้ าใจและฟูมฟั กทักษะทีสําคัญต่อธุรกิจและ
เป็ นทักษะแห่งอนาคต และร่วมสร้ างบัณฑิตทีสามารถเป็ นกําลังสําคัญรวมผลักดันประเทศได้ ในอนาคต ผ่านความร่ วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานวิจัย และการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ทีนําไปสู่การลงมือทําจริ ง ทําให้ เกิดการสร้ างคน สร้ างอนาคต
สร้ างเครือข่าย

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงรุ ก (Proactive Recruitment)
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- สร้ างคน ผ่ านการพัฒนาหลัก สูตรร่วมกัน สร้ างโอกาสการเรี ยนรู้ เชิงทดลองปฏิ บัติการ (Experiential Learning) พร้ อมทังการ
ลงมือทําจริ งให้ แก่นักเรี ยนนักศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร Young Agribusiness Entrepreneur ร่ วมกับมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารระดับปริ ญญาโท ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- สร้ างอนาคต ผ่านการส่งเสริ มงานวิจยั ร่ วมกัน เปิ ดประตูให้ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ ได้ ต่อยอดองค์ความรู้ผ่านการวิจยั ร่ วม และ
การนําความผลงานด้ านวิชาการเข้ าสู่การใช้ งานจริ งในโลกธุรกิจ เช่น การวิจยั ด้ านแมลงทหารเสือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาต้ นแบบการใช้ รังสีคดั ไข่มีเชือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- สร้ างเครื อข่ าย ผ่า นกิจกรรมและโครงการต่ างๆ ทีนํ าไปสู่นําไปสู่ความร่ วมมื อที กว้ างขวางยิงขึ น เช่ น จัด การแข่ งขัน Virtual
Hackathon ร่ วมกับ 42 Bangkok ภายใต้ การดูแ ลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ า คุณทหารลาดกระบัง ซึงเป็ นกิจกรรม
ริ เริมไปสู่การจับมือกันแก้ ปัญ หาการขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ ในประเทศไทย และโครงการนักพัฒนา Software รุ่ นเยาว์ (CPF
Young Software Developer Program) ที ได้ นํ า ร่ อ งด้ วยความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ เพือสร้ างนักพัฒนาซอฟแวร์ รุ่นเยาว์ โดยให้ นักศึกษาได้ ลงมือพัฒนาซอฟแวร์ จากโจทย์
ธุรกิจจริ งของซีพีเอฟ ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ และคิดค้ นแนวทางแก้ ปัญหาทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ จริ ง

การลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

การลงนามความร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

การเปิ ดโครงการ KU x CPF Young Software Developer Program (CPF YSDP)
นอกจากนัน ยังมีการสนับสนุนโครงการฝึ กงาน สหกิจศึกษา และทวิภาคี ทีบริ ษัทได้ ดําเนินการมาอย่างต่อเนือง โดยในปี นีได้ มีการ
รับนักศึกษาเข้ าร่วมโครงการฯ ประมาณ 231 คน จาก 33 สถาบัน
การคัดเลือกกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง
บริ ษั ทได้ ค ัดเลื อ กผู้มี ศัก ยภาพสูง เข้ า สู่โครงการพัฒ นาผู้ นํ าอย่างต่อ เนื อง และได้ เปิ ดรับ สมัค รผู้ส มัค รที มี ประสบการณ์ รวมถึ ง
ผู้บริ หารระดับสูงจากทังในและต่างประเทศเพือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยบริ ษัทมุ่งเน้ นให้ กระบวนการสรรหาและคัดเลือก
พนั กงานเป็ นไปอย่างยุติ ธ รรม โปร่ งใส และได้ ม าตรฐาน จึง ได้ นํ าเครื องมื อ ในการสรรหาทีได้ รับ การยอมรั บ ในระดับ โลก เช่ น
แบบทดสอบความสามารถ และบุคลิกภาพ รวมถึงการใช้ ศูนย์การประเมิน (Assessment Center) เพือวัดคุณสมบัติของผู้สมัครให้
ครบทุก ด้ า น และคณะกรรมการสรุป ผลการประเมิ น ร่ วมกัน ซึงนอกจากใช้ ค ัดเลื อ กพนั กงานแล้ ว ยังใช้ เพื อการพัฒ นาความรู้
ความสามารถ และให้ โอกาสความก้ าวหน้ าในสายอาชีพของพนักงานอีกด้ วย
(3) การขับเคลือนทางธุรกิจเพือความยังยืน หน้าที 62
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โครงการเพือนแนะนําเพือน
บริษัทได้ ริเริ มโครงการ “เพือนแนะนําเพือน” ให้ พนักงานปั จจุบนั ช่วยแนะนําเพือนๆ เข้ าร่วมงานกับองค์กร ซึงการให้ คนเก่งแนะนําคน
เก่งนัน ถือเป็ นช่องทางในการสรรหาทีมีประสิทธิภาพมากทีสุด จากโครงการดังกล่าว ทําให้ พนักงานใหม่ทีผ่านการแนะนํา สามารถ
ปรั บตัวเข้ ากับวัฒนธรรมองค์ก รได้ เป็ นอย่างดี ส่งผลให้ ความผูกพัน กับองค์กร ความพึงพอใจในการทํางานเพิมขึน และอัตราการ
ลาออกลดลง อีกทังยังช่วยสร้ างวัฒ นธรรมองค์กรและสร้ างความร่ วมมือร่ วมใจเฟ้นหา คนดี คนเก่ง ทีตรงกับความต้ องการของ
องค์กรมากทีสุด โดยช่องทางดังกล่าวมีอตั ราความสําเร็ จประมาณ 3 : 1
การสรรหาภายใน “Chance for Change Program”
บริ ษัทเห็นความสําคัญ ของการสร้ างแรงจูงใจ ความก้ าวหน้ าในสายงาน จึงมีโครงการทีเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรภายในได้ สมัครใน
ตําแหน่งต่ างๆ ผ่ าน “Chance for Change Program” โดยเล็ งเห็ น ว่ า พนัก งานปั จ จุบัน นัน จะมี ค วามคุ้ นเคยกับ วัฒ นธรรมและ
ค่านิยมขององค์กรเป็ นอย่างดี โครงการนีจึงเป็ นการให้ โอกาสในการเรี ยนรู้ การพัฒนาบุคลากร ก่อเกิด การเพิมพูน ทักษะ ความรู้
และประสบการณ์ ในงานแขนงใหม่ เป็ นการบริ หารจัดการบุคลากรทีมีป ระสิทธิภ าพ และสร้ างวัฒนธรรมทีดี ให้ พนักงานมีขวัญ
กําลังใจ ก่อเกิดเป็ นความรักองค์กรยิงขึน และเป็ นการช่วยส่งเสริม “คนเก่ง คนดี” ภายในองค์กรอีกด้ วย
ด้ านการสร้ างแบรนด์ นายจ้ าง
บริ ษัทได้ พฒ
ั นาช่อ งทางการรั บรู้ สํ าหรับบุคคลภายนอกผ่านช่อ งทางออนไลน์ ไว้ ใน 3 ช่องทางหลัก ได้ แก่ Linkedin, Line Official
และ Facebook Career Page เพือประชาสัมพันธ์ ตําแหน่งงาน และกิจกรรมของบริ ษัท เช่น ประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หาร
การแบ่งปั นองค์ความรู้มมุ มองและแง่คิดของพนักงาน ซึงช่วยดึงดูดกลุ่มผู้มีศกั ยภาพสูงให้ สนใจในองค์กรได้ มากขึน
การพัฒนาคนดี คนเก่ ง ผ่ านโครงการผู้นํา
บริ ษั ทให้ ค วามสําคัญ ในการสร้ างคนดี และคนเก่ง เพื อสร้ างบุ ค ลากรและผู้นํ า รุ่ น ใหม่แ ห่ ง อนาคต ทังด้ านความรู้ ทักษะ และ
คุณ ลักษณะทีสอดคล้ องกับ ค่านิยม และเป้ าหมายขององค์กร เพือนําไปสู่การปฏิบัติจริ ง รวมถึงพัฒนาศักยภาพและเตรี ยมความ
พร้ อมพนักงานให้ เป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลือนยุทธศาสตร์ ปัจจุบนั และอนาคต และรวบรวม พัฒนา นําเสนอองค์ความรู้ทีได้ รับ
จากการลงมือปฏิบัติจริ งซึงบริษัทเชือมันว่าการทีผู้นํารุ่ นใหม่ได้ ร้ ู ลึกรู้จริ ง ผ่านการลงมือทําจริ งนัน จะช่วยสร้ างให้ พนักงานได้ เกิด
ประสบการณ์ เปรียบเสมือนเจ้ าของธุรกิจจากการได้ ลองคิด ลองทํา ลองแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึน และตัดสินใจจริ งด้ วยโครงการธุรกิจที
ท้ าทายต่างๆ ผ่านโครงการพัฒนาผู้นํา (โครงการเถ้ าแก่) บริษัทจึงใช้ กลยุทธ์ เสริ มการพัฒนาผู้นํารุ่นใหม่กลุ่มนีให้ สามารถเข้ าเรี ยนรู้
ได้ ทุกที ทุกเวลาด้ วยองค์ความรู้ ต่างๆ ตามทีพนักงานต้ องการ หรื อทีเรี ยกว่า On-Demand Learning ในระบบออนไลน์ เช่น คู่มือ
เถ้ าแก่ตลาดสด และข้ อมูลด้ านสินค้ า ตลอดจน เสริ มทักษะหน้ างานทีจําเป็ นด้ วยหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรการขายเชิงทีปรึ กษา
หลักสูต รการเจรจาต่อ รอง การตังเป้าหมายกลยุท ธ์ สู่ค วามสําเร็ จ และการแก้ ปั ญ หาและการตัด สิน ใจ เป็ นต้ น ซึงในปั จจุบัน มี
พนักงานเข้ าร่วมโครงการมากกว่า 1,000 คน
ทังนี บริ ษัทยังเร่ งสร้ างบุคลากรทีมีทกั ษะแห่งอนาคตเพือต่อยอดธุรกิจและเร่งพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาสําคัญทีเป็ นประโยชน์ต่อ
ประเทศทียังขาดแคลนในตลาดแรงงานผ่านโครงการให้ ทุนการศึกษากับพนักงานและบุตรพนักงานทังในประเทศและต่างประเทศ
รวมทังหมดเป็ นจํานวน 80 ทุน ซึงปั จจุบัน มีผ้ ูทีได้ รับ ทุนการศึก ษาและยังศึกษาอยู่เป็ นจํานวน 12 ทุน แยกเป็ น ระดับปริ ญญาโท
ต่างประเทศจํานวน 3 ทุน ระดับปริญญาโท ในประเทศจํานวน 8 ทุน และระดับปริ ญญาตรี ในประเทศ จํานวน 1 ทุน
การวางแผนผู้สืบทอดตําแหน่ ง
บริ ษัทให้ ความสําคัญสําหรับการวางแผนผู้สืบทอดตําแหน่งในตําแหน่งงานที สําคัญรวม 272 ตําแหน่ง โดยการคัดเลือกพนักงานทีมี
ศักยภาพในการเป็ นผู้บริ หารในอนาคต มีผลงานดีเด่น มีความพร้ อมทังในด้ านประสบการณ์ ความรู้ สมรรถนะ และความเป็ นผู้นํา
โดยผ่านกระบวนการกรันกรองโดยใช้ เครื องมือ 9- Grid ทีพิจารณาด้ านผลงานและด้ านศักยภาพควบคู่กัน เพือช่วยคัดกรองรายชือ
ผู้ผ่ านคุณ สมบัติ เบื องต้ น (Short List) โดยผู้ผ่านคุณ สมบัติเบื องต้ น จะได้ ทํ าแบบประเมิ นความสามารถ ซึงเป็ นเครื องมื อที เป็ น
มาตรฐานถูกพัฒนาจากบริ ษัทชันนําผู้ให้ บริ การด้ านแบบทดสอบ ทําให้ สามารถวัดผลได้ เทียงธรรม หลังจากทีทําการประเมินแล้ ว
รายชือผู้สืบทอดตําแหน่งจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารทรัพยากรบุคคลทีได้ รับการแต่งตัง ซึงจะมีการทบทวน
รายชือผู้สืบทอดตําแหน่งทุกปี
(3) การขับเคลือนทางธุรกิจเพือความยังยืน หน้าที 63
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ผู้สื บทอดตํ าแหน่งจะมีแ ผนพัฒ นาที ถูก ออกแบบมาให้ เหมาะสมกับแต่ละบุค คล (Customized Individual Development Plan IDP) ผู้สื บทอดตําแหน่ งจะได้ รับ การลงทะเบีย นเข้ ารั บการอบรมหลักสูตรต่ างๆตามความเหมาะสม รวมถึงการได้ รับ มอบหมาย
โครงการพิเศษ การไป Secondment ระยะสัน, การหมุนเวียนงาน เป็ นต้ น ทังนีการวางแผนผู้สืบทอดตําแหน่งมีวตั ถุประสงค์เพือลด
ความเสียงขององค์กรอันเนืองมาจากการขาดแคลนบุคลากรทีมีความพร้ อมเพือดํารงตําแหน่งในตําแหน่งงานสําคัญ ขององค์กรหาก
ไม่สามารถหาคนทดแทนได้ จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของบุคลากรอย่ างไม่ มีทีสินสุด
บริ ษัทมีความมุ่งมันในการพัฒนาพนักงานให้ ครบทุกด้ าน ตังแต่ด้านความรู้พืนฐานจนถึงทักษะอนาคตและทักษะทีจําเป็ นในด้ าน
ต่างๆ เพือให้ ม ันใจว่ าพนักงานทุกคนของบริ ษัท มีความพร้ อมในการปฏิบัติงานทังในปั จจุบันและอนาคตได้ อย่ างรวดเร็ วและมี
คุณภาพ โดยบริษัทจัดทําโปรแกรมการเรี ยนรู้และพัฒนาพนักงาน แบ่งเป็ น 4 ด้ านดังนี
1. โปรแกรมการพัฒ นาความรู้ พืนฐาน (Fundamental Program) เป็ นกลุ่ม หลักสูต รที สร้ างให้ พนัก งานทุก คนรู้ จัก หน้ า ที ความ
รับ ผิด ชอบ และสามารถปฏิบัติต นตามหลัก
กฎหมาย ค่ า นิ ยม กฎระเบียบข้ อ บังคับ การ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ จรรยาบรรณธุร กิ จ และ
การลงโทษทางวิ นั ย ได้ อย่ า งถู ก ต้ องและ
เหมาะสม ได้ แ ก่ หลัก สูต รธรรมาภิ บ าลขั น
พืนฐาน หลักสูตร พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุ ค คล และหลั ก สู ต รค่ า นิ ย มองค์ ก ร “CPF
Way” ซึ งในปี 2564 มี พ นั ก งานกว่ า 21,000
คนได้ รับการอบรมหลักสูตรความรู้พืนฐานครบทังหมด
2. โปรแกรมการพัฒนาทักษะอนาคต (Future Skills Development Program) เป็ นกลุ่มหลักสูตรทีพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ และ
ทักษะอนาคต เพือสร้ างทักษะทีจําเป็ นในการทํางาน เพือรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต โดยแบ่งโปรแกรมทักษะอนาคต
เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี
2.1 โปรแกรมการพัฒนาทักษะด้ านดิจิทลั (Digital Literacy Skills)ทีมุ่งเน้ นการพัฒนาระดับ Digital Literacy ของพนักงานทัง
ในส่วนของ Hard skill เช่น Data Analytics, Robotics และ Soft skill เช่น Design thinking, Agile โดยมีหลักสูตรพัฒนา
4 ระดับ ตังแต่ ระดับ Basic จนถึง Advanced เพื อวางรากฐานและเสริ ม สร้ างทัก ษะการใช้ เทคโนโลยี ด้า นดิ จิ ทัลให้ กับ
พนักงานในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยในปี 2564 บริ ษัทได้ ปูพืนฐานความรู้ ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ทีใช้ ในบริ ษัท ได้ แก่ IoT,
Big Data, Cloud, A.I., Robotics, Blockchain และ Mobile Technologies และสามารถประยุกต์ใช้ ในการทํางานและใน
ธุรกิ จของบริ ษัทให้ กับพนัก งานทุก คนด้ วยหลัก สูตร Digital Literacy 1-0-0 เพือเตรี ยมความพร้ อมของกํ าลังคนให้ ตอบ
โจทย์กลยุทธ์ทางธุรกิจรวมถึงเป้าหมายของบริ ษัททังในปั จจุบันและอนาคตทีขับเคลือนด้ วยเทคโนโลยีและข้ อมูล โดยมี
พนัก งานจบหลัก สูต รนีเป็ นจํานวน 22,000 คน นอกจากนี บริ ษั ทได้ จัดโปรแกรมการพัฒ นาด้ านดิ จิทัล ให้ กับพนัก งาน
เฉพาะกลุ่ม ได้ แก่
2.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรพืนฐานด้ านดิจิทลั (Digital Foundation) ซึงครอบคลุมกลุ่มทักษะทีจําเป็ นต่อการทํางาน
ให้ กับ พนักงานกลุ่ม เป้ าหมายจํานวน 600 คนทีมีล ักษณะงานที ต้ อ งใช้ ความรู้ และทักษะดิ จิ ทัล ในการขับ เคลื อน
องค์กร หรือทําโครงการด้ าน Digital Transformation ของบริ ษัท
2.1.2 โครงการปั นนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Boot Camp) เป็ นหลักสูตรทีสร้ างนักวิเคราะห์ ข้อมูล ซึงเป็ นกลุ่ม
พนักงานทีจําเป็ นต่อการขับเคลือนธุรกิจให้ เติบโตในยุคดิจิทลั โดยบริ ษัทได้ ร่วมมือกับองค์กรชันนําด้ านการวิเคราะห์
ข้ อมูล ออกแบบเส้ นทางการพัฒนาทักษะด้ านการวิเคราะห์ข้อมูลให้ กับพนักงานทีเข้ าร่วมโครงการเป็ นระยะเวลา 3
เดือนในรู ปแบบการเรี ยนรู้ ผสมผสาน ทังการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) การเรี ยนรู้ ผ่านสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
(3) การขับเคลือนทางธุรกิจเพือความยังยืน หน้าที 64
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(Hands-on Workshop) และการเรี ยนรู้ สู่การฝึ กปฎิ บัติจริ ง (Hands-on Experience) ด้ วยโจทย์ จริ งทางธุรกิจ โดย
ในปี 2564 มีพนักงานทีผ่านโครงการนีและทําหน้ าทีเป็ น Data Champion ประจําหน่วยธุรกิจของตนเองจํานวน 47
คนเกิดแผนธุรกิจซึงมีมลู ค่ากว่า 300 ล้ านบาทต่อปี และบริษัทวางแผนทีจะขยายผลเป็ น 150 คนในปี ถดั ไป
2.2 กลุ่ม หลักสูต รการพัฒ นาทัก ษะอนาคตทีจํา เป็ น (Essential Future Skills) ทีมุ่งเน้ นการสร้ า งทักษะใหม่ ทีจําเป็ นในการ
ทํา งานและยกระดับ ทัก ษะเดิ มให้ ดีขึ น โดยบริ ษั ท มุ่งสร้ างบุ ค ลากรให้ มีวิ สัย ทัศ น์ แบบสากล (Global Mindset) และมี
ความสามารถในการผนึ ก กํ า ลัง (Synergy) เพื อรองรั บ การเติ บ โตขององค์ก รในอนาคต ในปี 2564 บริ ษั ท ได้ จั ดทํ า ชุด
โปรแกรมการพั ฒ นาทัก ษะอนาคต เช่ น Critical Thinking, Resilience, Agile Project Management, Creativity and
Innovation, Communication in new era และ Customer Centric ในรู ป แบบการเรี ยนรู้ ทีผสมผสานเพือตอบโจทย์ก าร
เรี ยนรู้ในยุคปั จจุบัน เช่น การเรี ยนรู้ด้วยตนเองผ่าน E-Learning, การเรี ยนสดผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Training), การ
แลกเปลียนเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group coaching) และการทําจริงทีหน้ างาน (On-the-Job Training) เป็ นต้ น
3. โปรแกรมการพั ฒ นาผู้นํ า (Leadership Development Program) บริ ษัท มี เป้ าหมายที จะพัฒ นาทัก ษะความเป็ นผู้ นํ าให้ กับ
หัวหน้ างาน หรื อ ผู้จดั การทุกระดับ จึงได้ จดั ทําชุดโปรแกรมการพัฒนาผู้นําในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี
3.1 กลุ่มผู้จัด การ หรื อ หัวหน้ างาน (People Manager) มีโปรแกรมการพัฒ นาผู้นําที เน้ นบทบาทการเป็ นผู้นํ าในยุค ใหม่ที มี
ความท้ าทายมากขึน โดยติดอาวุธทักษะพืนฐานในการบริหารคนในทุก ช่วงเวลาของวงจรชีวิตพนักงาน (Employee Life
Cycle) ให้ กบั หัวหน้ างาน ประกอบด้ วย 4 เรื อง ดังนี
3.1.1 Selecting Talent การคัดเลือกคนทีใช่เข้ ามาร่วมงานกับทีม
3.1.2 Managing Performance การตังเป้าหมาย ทบทวน และประเมินผลงาน
3.1.3 Developing People การพัฒนาพนักงานให้ เก่งขึนและมีความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ
3.1.4 Engaging People การชืนชมและให้ Feedback ในการทํางาน
3.2 กลุ่ม ผู้บริ หาร (Management and Executive) บริ ษั ทเร่งพัฒ นาศัก ยภาพของผู้บริ ห ารให้ เป็ นผู้นําที สร้ างผู้นํ าในอนาคต
โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูบริ ห ารมีค วามคิด และทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พร้ อมทังเป็ นผู้ นําการเปลี ยนแปลง โดยมี หลักสูตร
พัฒนาผู้บริหารทังหมด 3 โปรแกรม ซึงมีความแตกต่างไปตามบทบาททีท้ าทายของผู้บริ หารในแต่ระดับ ดังนี
- Executive Acceleration Program: สํ า หรั บ ผู้ นํ า ระดั บ สู ง (Executive Level) ที มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการกํ า หนด
วิสัยทัศน์และทิศทางธุรกิจทีจะเติบโตไปในอนาคต หรื อ เป็ นผู้เปลียนอนาคตขององค์กร โปรแกรมนีมุ่งเน้ นการสร้ าง
ผู้นําต้ นแบบทีมีวิสยั ทัศน์ มุ่งสู่อนาคต และส่งเสริมให้ ผ้ นู ําสร้ างผู้นํารุ่นใหม่และนําพาทีมให้ เติบโตไปพร้ อมกับองค์กร
- Management Acceleration Program: สําหรั บผู้นําระดับบริ หารจัดการ (Management Level) ทีทําหน้ าทีขับเคลือน
องค์กรให้ ก้าวไปข้ างหน้ าให้ ทนั ต่อความต้ องการของธุรกิจ ตอบโจทย์ ทิศทางธุรกิจและความท้ าทายต่างๆ ผู้นํากลุ่มนี
จึงต้ องสามารถสร้ างการเปลียนแปลงให้ เกิดขึนในทีม และผลัก ดันทีมให้ ก้าวข้ ามความท้ าทาย พร้ อมปรับ ตัวอย่า ง
รวดเร็ว
- Team Acceleration Program: สําหรับผู้นําระดับบริ หารที มงาน (Frontline Management Level) ที ทํ าหน้ าที ช่ วยให้
ทีมงานสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงความท้ าทายทีสําคัญของผู้นํากลุ่มนี คือ การเปลียนแปลงบทบาท
จากผู้ทีเคยส่งมอบงานด้ วยตนเอง มาสู่การสร้ างผลลัพธ์ ผ่านผู้อืนหรื อผ่านทีมงานของตน ดังนัน หลักสูตรนีจึงมุ่งเน้ น
พัฒนาผู้นํากลุ่มนีให้ เป็ นเพือนคู่คิด ชวนคิดชวนคุยชวนทําร่วมงานกับทีม เพือดึงศักยภาพของทีมงานให้ ส่งมอบงานได้
อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
4. โปรแกรมการพัฒ นาทักษะเฉพาะงาน (Technical Skill Development Program) บริ ษั ทส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะเฉพาะงาน
(Technical skills) และการบริ ห ารจัด การองค์ ค วามรู้ (Knowledge Management) ในแต่ ล ะหน่ ว ยธุรกิ จ ให้ มี ร ะบบและเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน จึงสนับสนุนการจัดตังศูนย์การพัฒนาพนักงานตามกลุ่มวิชาชีพของหน่วยงาน (Technical Academy) และ
สร้ างสังคมแห่งการแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกัน ผ่ านระบบ Learning Community เพือให้ ระดับ ขี ด ความสามารถของพนัก งาน
(3) การขับเคลือนทางธุรกิจเพือความยังยืน หน้าที 65

บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

สามารถตอบโจทย์ ธุ ร กิ จ ทังในปั จ จุ บั น และอนาคตได้ โดยพนั ก งานในหน่ ว ยงานจะได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ และทั ก ษะที
สอดคล้ องกับงานทีรับผิดชอบอย่างแท้ จริ ง และเป็ นการ “ยกระดับ” ความสามารถของพนักงานให้ พร้ อมต่อการเติบโตของธุรกิจ
ทีมีการเปลียนแปลงไป โดยในปี 2564 บริ ษัทได้ ดําเนินการจัดตังศูนย์การพัฒนาพนักงานตามกลุ่มวิชาชีพ จํานวน 9 หน่วยงาน
และจะขยายผลการจัดตังให้ กบั หน่วยธุรกิจหลักทีเหลือจํานวน 27 หน่วยธุรกิจให้ ครบภายในปี 2566
นอกจากนี บริ ษัทตระหนักถึงพฤติก รรมการเรี ยนรู้ ของพนักงานทีเปลียนไปด้ วยสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2564 จึงได้ ผลักดัน
และส่งเสริ มการเรียนรู้ ด้วยตนเองของพนักงานผ่านระบบการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบออนไลน์ ชือว่า "อิมรู้ " ซึงพนักงานสามารถใช้ งาน ได้
ทุกที ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โดยพนักงานสามารถเลือกเรี ยนรู้ ในเรื องทีสนใจ เมือต้ องการใช้ ใน
การปฏิบตั ิงาน หรื อในเวลาทีต้ องการ (On-Demand Learning) ไม่ว่าจะเป็ น หลัก สูตรด้ านดิจิทลั ความเป็ นผู้นํา การบริ หารจัดการ
ความรู้ ธุ รกิ จ และการพัฒ นาตนเองในด้ า นอืนๆ มากกว่า 900 หลักสูต ร จากข้ อ มูล สถิ ติ ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรในปี 2564 พบว่ า
พนักงานกว่าร้ อยละ 40 เข้ าใช้ อิมรู้ อย่างสมําเสมอเพือพัฒนาทักษะทีสนใจ ซึงถือได้ ว่าเป็ นรากฐานของการสร้ างวัฒนธรรมการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทีบริษัทได้ ตงเป
ั ้ าหมายของการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้เพือความสําเร็ จทียังยืน
การสร้ างวัฒนธรรมองค์ กรทีเข้ มแข็ง
บริ ษัทดําเนินธุรกิจด้ วยความมุ่งมันในเรื องของคุณภาพบนพืนฐานของการมีคุณ ธรรม จริ ยธรรม รวมถึงต้ องคํานึงประโยชน์ ให้ กับ
ส่วนรวมตามปรัชญา 3 ประโยชน์ ซึงประกอบไปด้ วย (1) สามประโยชน์ส่คู วามยังยืน (ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริ ษัท) (2) ทํา
เร็ วและมีคุณภาพ (3) ทําเรื องยากให้ เป็ นเรื องง่าย (4) ยอมรับการเปลียนแปลง (5) สร้ างสรรค์สิงใหม่ (6) มีคุณ ธรรม ความซือสัตย์
และรู้จกั ตอบแทนบุญคุณ โดยซีพีเอฟสร้ างวัฒนธรรมองค์กร ด้ วยหลัก 3 P ได้ แก่
1. Process: มีขนตอนการสื
ั
อสารทีเป็ นระบบ สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และวิสยั ทัศน์องค์กรไปสู่พนักงานทุกระดับ
2. People: ประกอบด้ วยกลุ่ม CP Ambassador และคณะทํางานของซีพีเอฟเพือขับเคลือนกิจกรรมต่างๆ รวมทังเสนอแนะความ
คิดเห็นในกิจกรรมเกียวกับการสร้ างวัฒนธรรมองค์กร
3. Platform: แพลตฟอร์ มเพือการสือสารทัง 2 ทาง และระบบการเรี ยนรู้ทีจะช่วยเรื องการสือสาร สร้ างอค์ความรู้ รับฟั งความคิดเห็น
จากพนักงานในรูปแบบแพลตฟอร์ มทีมีประสิทธิภาพ

ในปี 2564 ได้ ยกระดับการปลูกฝั งค่านิยม CPF Way ให้ เกิดการรับรู้ รับทราบ และนําไปปฏิบตั ิใช้ ได้ จริ งโดยบริ ษัทได้ นํา CP LOVE
Platform มาใช้ โดยมุ่งเน้ นการเพิ มประสิทธิ ภ าพสือสาร ยกย่อ งชมเชย รับ ฟั งความเห็ นพนักงาน และส่งเสริ ม ให้ ทําความดีต าม
ค่านิยม CPF Way ซึงมีรายละเอียดในแต่ด้านดังนี
 ความภักดี (Loyalty) ส่งเสริ มให้ เกิดบรรยากาศการชืนชมกันระหว่างพนักงานภายในองค์กร สนับสนุนสินค้ าและบริ การ ปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมองค์กร ทําให้ เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ รู้ สึกพิเศษและเป็ นคนสําคัญเกิดเป็ นความผูกพัน กับทังองค์กร และ
สินค้ า
 การสือสารทุกช่องทาง ทังภายในองค์กรและสังคม (Omnichannel) เกียวกับเรืองราวดีๆ ในองค์กร สามารถชีแจงปกป้ ององค์กรได้
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 การตอบแทนสังคม (Volunteer) ด้ วยการสร้ างการมีส่วนร่ วมกับพนัก งานทุกระดับ ผ่ านกิ จกรรมทํา ความดี ปกป้ องโลกและ
สิงแวดล้ อม ผ่านโครงการต่างๆ ทีช่วยสนับสนุนส่งเสริม อาชีพ สร้ างงาน และรายได้ เพือยกระดับความเป็ นอยู่ทีดี ส่ชู ุม ชนตาม
ปรัชญา 3 ประโยชน์
 การศึกษาและการให้ อํานาจ (Education & Empowerment) กํ าหนดให้ มี กลุ่ม CP Ambassador ที ถื อ ว่า เป็ น Change Agent
ขององค์ ก ร จํา นวนกว่า 300 คนเพือให้ ได้ รับ ข้ อ มูลที ถูก ต้ องผ่ า น
การอบรม/เรี ย นรู้ หลัก สูต รพัฒ นาให้ แ สดงพฤติ ก รรมที คาดหวัง
และนําดิจิทลั มาใช้ รองรับการเปลียนแปลง
โดยในปี ทีผ่ านมา บริ ษัทได้ จัดทําโครงการ “ทําดี ชมทันที ไม่ รีรอ”
เป็ นหนึงในโครงการทีส่ งเสริ มให้ เกิดการชืนชมเพือนพนักงานที ทํา ดี
ทัน ที หรือ On-spot reward ในโครงการนี พนักงานและหัวหน้ างาน
สามารถชืนชมเพื อนร่ วมงานทีทํา งานสอดคล้ อ งกับค่ านิย มองค์ ก ร
(CPF Way) โดยโครงการดังกล่ า วจะเป็ นการส่ ง Thumbs up ผ่ า น
แอปพลิเคชัน CPF Connect พร้ อมกับระบุค่านิยม และพฤติกรรมที
พนั ก งานต้ อ งการบอกให้ กับ เพื อนพนัก งานได้ รับ ทราบ ซึงในแต่ล ะ
ครังของการให้ ผู้ส่งและผู้รับซึงแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมจะได้ รับ
คะแนนสะสม ตลอดระยะเวลาดํ าเนิน โครงการ โดยมีเป้ าหมายใน
การวัดความสําเร็ จทังจํานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม จํานวนการส่งคํายก
ย่ อ งชมเชย ผลตอบรั บ ที มี ต่ อ โครงการเพื อนํ าไปพัฒ นาต่ อ ยอดใน
ระยะถัดไป นอกจากโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริ มให้ เกิด ค่านิยม
CPF Way โดยผลลัพธ์ ทีคาดหวังจะช่วยให้ เกิดบรรยากาศการยกย่อง
ชมเชยภายในทีมงานอันจะส่งผลกับความผูกพันองค์กรของพนักงานในภาพรวมต่อไป
การสร้ างความผูกพันของพนักงาน
ซีพี เอฟได้ ดํ าเนิน การสํ ารวจความผูกพันของพนักงานที มี ต่อ องค์ก รอย่างต่อเนื องตังแต่ปี 2561 โดยนํ าคะแนนผลการสํารวจมา
วิเคราะห์จุดทีทําได้ ดี และจุดทีต้ องพัฒ นา ทังในระดับองค์ กร และระดับหน่วยงาน บริ ษัท ได้ จัดทําแผนดําเนินงานยกระดับความ
ผูก พันของพนักงาน สนับ สนุน ให้ มี ตัว แทนธุรกิ จเข้ าเรี ยนรู้ การอ่ านผลการสํ ารวจ และมีส่ วนร่วมในการจัดทํ า แผนงาน ในฐานะ
Change Agent ทีมีบ ทบาทหน้ าที สํา คัญ ในการสร้ างการเปลียนแปลง ช่วยสนับสนุนและส่ งเสริ มโครงการริ เริ มใหม่ สือสารและ
ตอบคําถามเกียวกับโครงการ เพือชักจูงให้ พนักงานภายในหน่วยงานทีรับผิดชอบเข้ าร่วมกิจกรรม ขับเคลือนกิจกรรมและติดตามให้
บรรลุผลสําเร็ จตามแผนงานทีถูกกําหนดตามปั จจัยทีมีผลกระทบต่อความผูกพันองค์กร หลังจากจัดทํากิจกรรมตามแผนยกระดับ
ความผูกพันของพนักงานแล้ ว บริ ษัทตังเป้าหมายเพิมคะแนนความผูกพันองค์ก รของกลุ่มพนักงานจากร้ อยละ 71 เป็ นร้ อยละ 74
ในปี 2565
เพือให้ บริ ษัทบรรลุเป้ าหมายทีวางไว้ ปี 2564 บริ ษัทได้ จัดกิจกรรมเพือสร้ างความผูกพันของพนักงานภายใต้ โครงการ CPF@Heart
เพือ ซึงประกอบไปด้ วย 2 โครงการย่อย ดังนี
1. โครงการ CPF we care มุ่งเน้ นการดําเนินงานใน 4 ด้ านหลัก ดังนี
1.1 Care for Benefits: มุ่งเน้ นกิจกรรม ด้ าน สวัสดิการ ค่าตอบแทน ของพนักงาน ตัวอย่างโครงการมีดงั นี
 โครงการปลดหนี สร้ างสุข เพือลดภาระหนีของพนักงาน เป็ นต้น
 โครงการทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน
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ตัวอย่างการเปิ ดตัวโครงการปลดหนี สร้ างสุข ลดภาระหนีของพนักงาน สร้ างคุณภาพชีวิตทีดีขนให้
ึ กบั พนักงาน
ส่งเสริมความรู้การวางแผนการเงินและสร้ างวินยั การเงินทีดี

1.2 Care for Career : มุ่งเน้ นด้ านความก้ าวหน้ าในสายอาชีพของพนักงาน ตัวอย่างโครงการมีดงั นี
 การสร้ างความเข้ าใจในการวางแผนการตังเป้าหมายการปฏิบตั ิงานและการพัฒนาตนเอง
 การสร้ างความเข้ าใจในการวางแผนสายอาชีพของพนักงาน
 โครงการการพัฒนาพนักงานในด้ านต่างๆ เพือส่งเสริมความรู้ ทักษะ ทีจําเป็ น
 สนับสนุนการใช้ แพลตท์ฟอร์ มอิมรู้เพือการพัฒนาตนเอง และแลกเปลียนองค์ความรู้ในด้ านต่างๆ
1.3 Care for Culture : ส่งเสริ มวัฒนธรรม ตัวอย่างโครงการมีดงั นี
 การชืนชมเพือนพนักงานทันทีทีทําดี หรือ On-spot reward
 มุ่งเน้ นการส่งเสริ มบรรยากาศในการทํางานแบบ ชีแนะ ไม่ชนํี า เพือเปิ ดโอกาสให้ คนรุ่ นใหม่ ได้ ทดลองทําสิงใหม่ๆ ไม่
ยึดติดกับกรอบเดิม
1.4 Care for Well-being :มุ่งเน้ นด้ านความเป็ นอยู่ของพนักงาน ตัวอย่างโครงการมีดงั นี
 โครงการส่งเสริ มความเป็ นอยู่พนักงานให้ ดีขึนทังในสถานทีทํางาน และทีบ้ าน เช่น นวด สู้ ยิม เพือลดอาการของโรค
ออฟฟิ สซินโดรม เป็ นต้ น
 ข้ อมูลแนวปฏิบัติ และการช่วยเหลือพนักงานในสถานการณ์ โควิด-19 เช่น การแจกฟ้าทะลายโจรให้ กับ ผู้บริ หารและ
พนักงาน และสนับสนุนอุปกรณ์การตรวจ ATK เป็ นต้ น
 การป้ องกันแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด -19 เช่น วัคซีน ป้ องกันโควิ ด -19 จากบริ ษั ท จัด หา หรื อ สิ ท ธิ ป ระกัน สังคมของ
พนักงาน หน้ ากากอนามัย (Mask for ALL) สําหรับพนักงาน เป็ นต้ น
 การรับวัคซีนไข้ หวัดใหญ่สําหรับพนักงานในช่วงฤดูการระบาดของโรค
2. โครงการ CPF Love&Share มุ่งเน้ นการมอบสิทธิประโยชน์ และส่ วนลดในสินค้ าและบริ การของบริ ษัทในเครื อเจริ ญ โภคภัณ ฑ์
สําหรับพนักงานและครอบครัว กิจกรรมรักและบอกต่อผ่านสังคมออนไลน์ และการสร้ างทูต CPF ในการบอกต่อสิงดีๆ
จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ’’ (CPF Code of Conduct)
ด้ วยบริ ษัทมุ่งมันในการดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มตาม นโยบาย
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการสากล เพือสร้ างความเชือมัน และเป็ นพืนฐานในการ
เติบโตอย่างยังยืนของบริ ษัท โดยได้ มีการพัฒนาเนือหาและแนวปฏิบัติ "จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ’’ (CPF Code of Conduct) ให้
ทัน สมัย สอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ในปั จจุบันมากขึน และเผยแพร่ ผ่านช่อ งทางการสือสารทีหลากหลาย อาทิ การประชุม ของ
สายธุรกิจ เว็บไซต์ข องบริ ษัท CPF Connect HR Web Portal การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การเรี ย นรู้ ผ่านระบบ e-Learning และ
ส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริหารได้ แสดงออกเป็ นแบบอย่างให้ กบั พนักงาน (Role Model)
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บริ ษัทได้ ลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อ ต้ านทุจ ริ ต โดยร่ วมมื อกับ ภาครัฐ เอกชน และหน่ วยงานกํ ากับ ดูแล เพื อสร้ าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจทีโปร่งใส และผลการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วม
ต่อ ต้ านฯ ประจําไตรมาส 4/2563 ที ประชุม ได้ มี ม ติ ให้ ต่ อ อายุก ารรับ รอง “บริ ษั ท
เจริ ญโภคภัณ ฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)” เป็ นสมาชิกของแนวร่ วมต่อต้ านคอร์ รัปชัน
ของ ภาคเอกชนไทย ตังแต่วันที 31 มีนาคม 2564 โดยการรับ รองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันทีมีมติให้ การรั บรอง โดยมีการ
เผยแพร่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานได้ รับ ทราบอย่างสมําเสมอ และส่งเสริ มให้ มีการนําไปปฏิบตั ิอย่างทัวถึงทังองค์กร ซึงใน
ปี 2564 นี บริ ษัทได้ เข้ าโครงการ CAC Change Agent โดยได้ เชิญชวน SME เข้ าร่ วมโครงการต่อต้ านคอร์ รัปชัน และทําให้ มี SMEs
สามารถได้ รับการรับรองไปด้ วยกัน เพือสร้ าง Supply Chain ทีโปร่งใส และช่วยขยายแนวร่วมต่อต้ านคอร์ รัปชันต่อไป
สําหรับปี 2564 บริ ษัทได้ พฒ
ั นาและปรับปรุงเนือหาฝึ กอบรมในหลักสูตรเรื องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน (Anti-corruption) อย่างต่อเนือง
เพือยกระดับการรับรู้ และสร้ างความเข้ าใจเพือให้ บุคลากรมีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้ อ ง โดยจัดทําสือการเรี ยนรู้ ทังในรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ออนไลน์ (Online learning) และออฟไลน์ (Offline learning) ทังในและต่างประเทศเพือให้ บุคลากรในทุกๆ ประเทศสามารถ
เรี ยนรู้ ทําความเข้ าใจ ตลอดจนนําไปปฏิบัติได้ อย่างถูกต้ อง อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังตามทีบริ ษัท กําหนดเป็ นนโยบายให้ บุคลากรทุก
คนทําการทบทวนความรู้ความเข้ าใจอยู่เป็ นประจํา
เสริมสร้ างความปลอดภัยและความสุขในสถานทีทํางาน
บริ ษัทให้ ความสําคัญสูงสุดในการจัดสภาพแวดล้ อมทีปลอดภัยให้ แก่พนักงานในสถานทีทํางานทุกแห่ง โดยประกาศวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ และนโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้ อม และพลังงาน (Safety Health Environment and Energy Vision,
Mission, and Policy) เพือเป็ นแนวปฏิบัติทวทั
ั งองค์กร โดยมีเป้าหมายลดสถิติอุบตั ิเหตุจากการทํางานให้ เป็ นศูนย์ โดยได้ จัดให้ มี
การถ่ายทอดความรู้พร้ อมสร้ างความเข้ าใจในเรืองสุขอนามัยและความปลอดภัย ให้ แก่พนักงานในทุกๆ ระดับ พร้ อมทังมีการอบรม
เกียวกับเรื องนีให้ แก่พนักงาน เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้ อม และหลักสูตร 5
อันตรายอุบัติภยั ใกล้ ตวั เป็ นต้ น
ในสถานการณ์ แพร่ ระบาดโรคติดเชือ COVID-19 พนักงานเป็ นพลังสําคัญทีสุด ในการทําให้ ธุรกิจยังคงขับเคลื อนไปได้ ช่วยสร้ าง
ความมันคงทางอาหาร ผลิตอาหารทีสด สะอาด ปลอดภัย ให้ กับประเทศชาติในภาวะวิกฤตนี เพือดูแลพนักงานทุกคน บริ ษัทให้
ความสํ า คัญ อย่ างสูงสุด ในการติ ด ตามประเมิ น ความเสี ยงและออกมาตรการดูแ ลพนั ก งานอย่ า งใกล้ ชิ ด ตามหลัก 4 S โดยมี
รายละเอียดดังนี
S1 = SAFE ปลอดภัย อุ่นใจ ไร้ กังวล: บริ ษัทได้ จัดซือวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ ม’ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื อความปลอดภัยสูงสุด ของ
พนักงานทังแรงงานชาวไทยและชาวต่างชาติ และดําเนินการฉีดแก่พนักงานด่านหน้ าผู้ทีลักษณะการทํางานมีความเสียงสูง
ก่อน จนในขณะนี พนัก งานบริ ษัท 100% ได้ รับ การฉี ดวัคซีนเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึงข้ อมูลนีเป็ นข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม
2564 เราจัดเตรียมอุปกรณ์ เพือใช้ สําหรับการตรวจคัดกรองโรคเบืองต้ นอย่างทันท่วงทีและเพียงพอจํานวน 273,000 ชุด และ
จัดทําช่องทางการ เช็กอิน เพือเก็บข้ อมูลไทม์ไลน์และสามารถติดตาม ดูแล พนักงานได้ อย่างใกล้ ชิด
(3) การขับเคลือนทางธุรกิจเพือความยังยืน หน้าที 69
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S2 = SEAL ป้ องกัน แน่น หนา เข้ มงวด เพราะเราห่ วงใย: ดําเนิน มาตรการ Bubble & Seal เพือลดโอกาสการติดเชือในพนักงาน
โดยการจัดหาหอพักและหรือจัดพืนทีในโรงงานให้ เป็ นสถานทีพักให้ กับพนักงาน ดูแลความเป็ นอยู่ และการเดินทาง เพือลด
ความจําเป็ นในการทีพนักงานต้ องไปในพืนทีทีอาจทําให้ เกิดความเสียงในการติดเชือ ซึงจะช่วยให้ พนักงานได้ ทํางานและมี
รายได้ อย่างต่อเนือง
S3 = STRONG ป่ วยได้ ไม่ เครี ย ด เราพร้ อมดูแ ล: จัด สร้ างโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ ง คื อ โรงพยาบาลสนามหนองจอก และ
โรงพยาบาลสนามสระบุรี สามารถรองรับผู้ป่วยได้ รวมถึง 800 เตียง เพือดูแลพนักงานและชุมชนใกล้ เคียง สําหรับพืนที กทม.
และปริ มณฑล บริ ษัทได้ จัดทํา MOU กับโรงพยาบาลปิ ยะเวทจํานวน 562 เตี ยง เพือรองรั บ ผู้ป่ วยทังเขีย วเหลือ งและแดง
นอกจากนี ยังมีมาตรการดูแลในโครงการส่งอาหารจากใจ ร่วมต้ านภัย COVID-19 ช่วยเหลือพนักงานทีเป็ นผู้สมั ผัสเสียงสูง
และครอบครัวทีได้ รับผลกระทบ
S4 = STAY เป็ นครอบครัว บริ ษัท ตลอดไป: กําหนดเป็ นนโยบายไม่เลิ กจ้ างแม้ ในวิกฤติ COVID-19 จากการได้ รับ ผลกระทบการ
แพร่ ร ะบาด ทํา ให้ ส ามารถทํ างานมี รายได้ ส ามารถเลี ยงครอบครั วได้ อี ก ทังยังมี ม าตรการดู แลช่ วยเหลื อ ครอบครั ว ของ
พนักงานทีได้ รับผลกระทบอีกด้ วย
เพือสร้ า งบรรยากาศการทํ างานทีดี สนับสนุนการใช้ ชีวิตอย่างมีความสุข ตอบโจทย์ การปลูก ฝั งความรัก ความผู กพันองค์กร ได้
จัดตังชมรมพนักงานและดําเนินกิจกรรมเพือเพือนพนักงานทีมีความสนใจร่วมกันก้ าวสู่การทําประโยชน์เพือสังคมและส่วนรวม ผ่าน
ชมรมพนักงาน 15 ชมรม ส่ งเสริ มสุข ภาพ ความรู้ และความสนใจของพนัก งาน โดยมี ผ้ ูบ ริ ห ารระดับสูง ให้ การสนับสนุ นและให้
ความสําคัญ กับเวทีทีเปิ ดโอกาสให้ พนัก งานได้ สร้ างสรรค์และทํางานร่วมกับเพือสานประโยชน์ต่อสังคม ต่อยอดองค์ความรู้ และ
ความสนใจ ได้ แสดงออก รับฟั งความคิดเห็น เปิ ดมุมมอง และส่งเสริ มในเรื องของการยอมรับความแตกต่าง ส่งผลต่อความสัมพันธ์
ทีดีภายในองค์กร สร้ างสรรค์บรรยากาศการทํางานเป็ นมิตร เปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ ทํางานข้ ามสายงาน เสริ มสร้ างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้บริ หารและพนักงาน
การจูงใจพนักงานด้ วยผลตอบแทนทีเป็ นธรรม
บริ ษั ทให้ ค วามสําคัญ กับ ผลงานที ดีของพนัก งานด้ วยค่า ตอบแทนที ยุติ ธรรม โดยกํ าหนดค่ าตอบแทนให้ พนัก งานอยู่ในระดับ ที
ยุติ ธรรมและยังมุ่งมันทีจะจ่ายค่าจ้ างทีเพียงพอในการดํารงชีวิตให้ กับ พนักงานทุกคน หลัก การนี ครอบคลุม ถึ งกระบวนการจ่า ย
ผลตอบแทนโดยรวมซึงเป็ นแนวทางในการจัดทําโครงสร้ างเงินเดือนและผลตอบแทนสําหรับบริ ษัท โดยกระบวนการวิเคราะห์และ
เปรี ยบเทียบข้ อมูล ทังในด้ านนโยบายและระเบียบค่าตอบแทนเพือส่งต่อไปยังพนักงานอย่างแม่นยํา โดยเน้ นทีความสําเร็ จจากตัง
เป้าและความเชือมโยงเพือเป็ นรางวัลแก่ผ้ ทู ีมีความสามารถและมีผลการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับสูง สําหรับเกณฑ์และเครื องมือทีใช้
เป็ นมาตรฐานจากบริ ษัททีปรึกษาด้ านทรัพยากรบุคคลชันนํา เช่น Mercer และ Korn Ferry Hay ด้ านการดําเนินงานมีการทบทวน
แผนค่าตอบแทนเป็ นประจําทุกปี ซึงถือเป็ นส่วนหนึงในการสร้ างและรักษาระดับแรงจูงใจ รวมถึงความผูกพันของพนักงาน นอกจาก
ค่าตอบแทนทียุติธรรมแล้ ว พนักงานยังได้ รับสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพร้ อยละ 100 สําหรับพนักงานและครอบครัวสําหรับ
ผู้ป่วยใน สิทธิการฉีดวัคซีนเพือเป็ นการป้องกันโรคฟรี มีห้องออกกําลังกาย ส่วนลดพิเศษสําหรับผลิตภัณ ฑ์ของบริ ษัท ฯลฯ สําหรับ
คนงานทีทํางานในฟาร์มหรือโรงงานได้ รับอาหารฟรี ทีพักและรถรับส่งของบริ ษัท
สํ าหรั บ การทํ า โครงการยกย่อ งชมเชยในปี 2564 มี จํานวนผู้พัฒ นาทังหมด 5,067 คน และมี ผลงานทังหมด 7,475 ผลงาน โดย
ปั จจุบันมีจํา นวนสิท ธิบัต รและอนุสิท ธิ บัต รสะสมแล้ วทังสิน 392 ฉบับ จากกระบวนการสร้ า งนวัตกรรมในองค์ก รผ่ านโปรแกรม
I-score TRIZ เป็ นหลักการในการคิดค้ น และ ออกแบบประดิษฐกรรมสําหรับแก้ ปัญหาต่างๆ ที พบในทางอุตสาหกรรมให้ มีฟังก์ชัน
การใช้ งานสูงสุด หรื อเพิมความเป็ นอุดมคติ (Ideality) และลดทรัพยากรทีต้ องใช้ (Resources) ซึงจะมีข้อจํากัดของความขัดแย้ งกัน
(Contradiction) ของตัวแปรต่างๆ โดยแบ่งผลงานเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ i1 ปรับปรุ งงาน (improvement), i2 สร้ างสิงใหม่ (Invention)
และ i3 นวั ต กรรม (Innovation) นอกจากนี บริ ษั ท ยั ง ได้ บริ ห ารจั ด การนวั ต กรรมตามมาตฐาน Europan Committee for
Standardization (CEN) CEN/TS16555 ตังแต่ปี 2559
นอกจากนี บริ ษัทยังส่งเสริ มให้ พนักงานมีส่วนร่วมและมีส่วนสนับสนุน องค์กรผ่านการทํางาน และรู้ สึกมีคุณค่าและชื นชมในความ
พยายามของพวกเขา ดังนันเพือแสดงความขอบคุณ บริ ษัทได้ ดําเนินโปรแกรมการยกย่องทีออกแบบมาเพือกระตุ้นให้ พนักงานมี
(3) การขับเคลือนทางธุรกิจเพือความยังยืน หน้าที 70
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ความเชือมโยงกับองค์กรมากขึน ดังเช่น โครงการ On-spot reward ทีกล่าวข้ างต้ น โดยตระหนักถึงผลงานทียอดเยียมและผลงานที
มีคุณค่าในรูปแบบเรี ยลไทม์ผ่านแพลตฟอร์ มดิจิทลั ซึงคะแนนสะสมทีได้ รับสามารถนําไปใช้ แลกสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ทังภายใน
และนอกกลุ่มบริ ษัท
การบริหารผลงานและความก้ าวหน้ าในสายงาน
บริ ษัทให้ ค วามสําคัญ กับการบริ หารผลงาน ด้ วยเป็ นกลไกทีช่วยเพือเพิมศักยภาพการแข่ งขัน เติ บโตอย่างมันคงยังยื น หรื อเป็ น
“องค์ กรแห่ งความเป็ นเลิ ศ” (High Performance Organization) อี ก ทังส่ งเสริ ม การพัฒ นาศัก ยภาพของพนั กงานอย่ างต่ อ เนื อง
สมําเสมอ ผ่านการปฏิบตั ิงานจริงเพือบรรลุเป้ าหมายในการทํางาน
กระบวนการบริ หารผลงานขับเคลือนองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตังเป้าหมายและตัวชีวัดสอดคล้ องกันและเกิด
การผนึกกําลังในทุกระดับ ตังแต่ระดับสายธุรกิจถึงระดับบุคคล ( From corporate goal cascading to individual goal Setting)
โดยมีการจัดทําตัวชีวัดผลการปฏิบตั ิงาน หรื อ KPI (Key Performance Indicator) ทีชัดเจน เช่น ด้ านการเงิน ลูกค้ า บุค ลากร และ
เป้าหมายความยังยืน เป็ นต้ น
บริ ษัทพิจารณาและให้ รางวัลแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม ผู้ทีมีผลการปฏิบัติงานทีดีได้ รับผลตอบแทนทีแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
เมือเปรี ยบเทียบกับผู้ทีมีผลการปฏิบัติงานตํากว่าเพือจูงใจให้ รักษาผลการปฏิบัติงานทีดีนนไว้
ั อีกทังได้ เป็ นตัวอย่างแก่บุคลากรใน
บริษัทในการปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงานให้ ดียิงขึน นอกจากนี องค์กรยังให้ ความสําคัญกับการพัฒนาผลงานพนักงานอย่างต่อเนือง
ผ่ านกระบวนการโค้ ชและให้ คําแนะนํา (Coaching and Feedback) และให้ โอกาสเติ บโตในสายอาชีพและข้ ามสายอาชี พอย่าง
ต่อเนืองแก่บคุ ลากรทีมีความสามารถ
การกํากับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
บริ ษั ทให้ ค วามสําคัญ กับการปฏิบัติต ามกฎหมายและกฎระเบี ย บที เกี ยวข้ อ งกับ การดํ าเนิ น กิ จการของบริ ษัท เพื อส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ บริ ษัทเติบโตอย่างยังยืน และได้ รับ ความเชือถื อและความไว้ วางใจจากผู้ถื อหุ้น และผู้ มีส่วนได้ เสียต่างๆ บริ ษัทจึงได้
กําหนดให้ มีนโยบายกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพือให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษัท ยึดถือปฏิบตั ิ โดย
มีสํานักกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Office) เป็ นหน่วยงานกลาง ในการประสานกับหน่วยงานต่างๆ
ในการกํากับดูแล
การประกันการปฏิบัติทรั พยากรบุคคล
บริ ษั ท ได้ จัด ตังหน่ ว ยงานด้ า นประกัน การปฏิ บั ติ ท รั พ ยากรบุ ค คล (HR Assurance) ขึ นมาเพื อติ ด ตามให้ เกิ ด ความมั นใจว่ า
กระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คลของบริ ษั ท ได้ ดํ า เนิน การอย่ างถูก ต้ องมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง สร้ างความมั นใจในการพั ฒ นา
กระบวนการด้ านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนือง ลดความเสียงในการบริ หารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ให้ ถกู ต้ องสอดคล้ องตาม
หลักกฎหมาย มาตรฐานสากล และนโยบายด้ านทรัพยากรบุคคล รวมถึงข้ อกําหนดของคู่ค้าธุรกิจ เพือก้ าวสู่มาตรฐานสากล พร้ อม
สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ บริ ษัทได้ เริ มดําเนินการตรวจประเมิน และติดตามกระบวนการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล ตังแต่ปี
2563 จนถึงปั จจุบนั ไปแล้ ว จํานวน 24 หน่วยงาน และกําหนดแผนในการตรวจติดตามทุกปี :
กฎหมาย

เพีอสร้ างความมันใจว่ากระบวนการทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้ องตามหลักกฎหมาย

เพี อสร้ างความมันใจว่ ามีความสอดคล้ องกับระเบีย บและปฏิญ ญาว่าด้ วยสิทธิ มนุษ ยชนของสหประชาติ (The United
Nations Universal Declaration of Human Rights: UNDHR) หลัก การชี แนะว่า ด้ วยธุ รกิจและสิท ธิ มนุษ ยชนแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business qnd Human Rights) และปฏิญ ญาองค์ก ารแรงงาน
ระหว่างประเทศว่าด้ วยหลักการและสิทธิขนพื
ั นฐานในการทํางาน (International Labor Organization: ILO’s Declaration
on Fundamental Principles and Rights at Work) รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ทีบริษัทยึดถือ เช่น เป้าหมายความยังยืนของ
สหประชาชาติ (SDGs) และยูเอ็น โกลบอลคอมแพ็ก (UN Global Compact: UNGC)
นโยบายทรัพยากรบุคคล เพือสร้ างความมันใจว่ากระบวนการด้ านทรัพยากรบุคคลสอดรับกับแนวนโยบายทรัพยากรบุคคลของ องค์กร (Corporate
HR policy)
ข้ อกําหนดของลูกค้ าธุรกิจ เพือสร้ างความมันใจให้ กระบวนการทํางานด้ านทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้ องกับข้ อกําหนดของ ลูกค้ าธุรกิจ
(Customers’ Code of Conduct)
มาตรฐานทีบริษัทยึดถือ

(3) การขับเคลือนทางธุรกิจเพือความยังยืน หน้าที 71

บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

บริ ษัทได้ นํามาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 ข้ อกํ าหนดความรั บผิดชอบทางสังคมด้ านแรงงานธุรกิจ เป็ นมาตรฐานสมัครใจ เพือ
พัฒนาบริ ษัทให้ มีระบบบริ หารจัดการแรงงานทีดี เทียบได้ กับมาตรฐานแรงงานสากล โดยมุ่งเน้ นให้ แรงงานได้ รับการยอมรับความ
เท่าเทียม รายได้ ทีเหมาะสมและปลอดภัยในการทํางาน ซึงเป็ นพืนฐานทีสําคัญทีจะทําให้ บริ ษัทเกิดการพัฒนาอย่างยังยืน ตังแต่ปี
2558 จนถึงปั จจุบัน รวม 118 แห่ง ส่วนโรงงานและฟาร์ มเลียงสัตว์ของบริ ษัท ได้ นําแนวปฏิบตั ิทีดีในการใช้ แรงงาน หรื อ หลัก GLP
(Good Labour Practices) มาประยุกต์ใช้
ธุรกิจ สัตว์บกและสัต ว์นําได้ รับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 แล้ วจํานวน 118 แห่ ง คิดเป็ นร้ อยละ 94 และมี แผนขอการ
รับรองให้ ครบร้ อยละ 100 บริ ษัทได้ เดินหน้ าสนับสนุนทุกหน่วยงานยกระดับในการดูแลแรงงานให้ สอดคล้ องตามมาตรฐานแรงงาน
ไทย มรท.8001-2020 (ฉบับปรับปรุงใหม่) ทีเพิมเติมการคุ้มครองแรงงานหญิง โดยจัดสถานทีในสถานประกอบการให้ แรงงานหญิง
มีค รรภ์ หรื อ อยู่ในช่ว งให้ น มบุต ร และผู้ รับจ้ างที ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิ จการของบริ ษัท ได้ ทํ างานอยู่ในดสภาพแวดล้ อ ม
ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย การจัดทํามาตรการป้ องกันลูกจ้ างถูกคุกคามล่วงเกิน หรื อได้ รับความเดือดร้ อนรํ าคาญทางเพศ และ
การป้ องกันคุก คามไม่ให้ เกิดความรุ นแรงในสถานประกอบการ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณ ภาพชี วิต ของลูกจ้ างตามหลัก สากล
พร้ อมทังส่งเสริมและส่งต่อแนวปฏิบตั ิทีดีแก่ค่คู ้ าธุรกิจต่อไป
บริ ษั ท ยัง ได้ ส นับ สนุน ให้ เกษตรกรในโครงการคอนแทรคฟาร์ ม ยึด ตามหลัก GLP ตังแต่ปี 2559 เป็ นต้ น มา และเข้ า ไปติ ด ตาม
ประเมินผลเป็ นประจําทุกปี พร้ อมทังให้ คําแนะนําเกษตรกรยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดในฟาร์ มอย่างเคร่งครัด
เพือให้ มนใจว่
ั าแรงงานทุกคนในห่วงโซ่อปุ ทานในอุตสาหกรรมปศุสตั ว์ ได้ ทํางานอย่างปลอดภัย ได้ รับการปฏิบัติทีดี เป็ นธรรมตาม
มาตรฐานสากล และร่วมกันขจัดการใช้ แรงงานผิดกฎหมาย
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมุ่งมันบริหารจัดการประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนผ่านนโยบายต่างๆ บนพืนฐานของหลักการและมาตรฐานตามหลักการชีแนะ
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกับธุ รกิ จ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) โดยนั บ แต่ ปี 2559 บริ ษั ท ได้
พัฒนาโครงสร้ างการตรวจสอบด้ านสิทธิมนุษ ยชนอย่างรอบด้ าน (Human Rights Due Diligence framework : HRDD) เพือระบุ
บรรเทาและจัดการกับผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิท ธิภาพ โดยกระบวนการตรวจประเมินสถานะด้ านสิทธิ มนุษยชน
อย่างรอบด้ านของบริษัท ประกอบด้ วย 8 ขันตอน ดังต่อไปนี
1. นโยบายและความมุ่งมัน: บริ ษัทประกาศความมุ่งมันและกํากับดูแลด้ านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิด้านแรงงานของบริ ษัท
เพือแสดงความชัดเจนในการต่อต้ านการละเมิดกฎหมายด้ านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริ มการปฏิบตั ิด้านแรงงานทีดี อย่างเป็ น
รูปธรรม
2. การปลูกฝั งในองค์กร: บริ ษัทปลูกฝั งการเคารพด้ านสิทธิมนุษยชนในองค์กรผ่านนโยบายทีเกียวข้ องและสือสารนโยบายดังกล่าว
กับพนักงาน เพือเสริ มความเข้ มแข็งด้ านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิด้านแรงงาน
3. การประเมิ น ผลด้ านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน:
บริ ษั ท มี ก ารตรวจประเมิ น ด้ านสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนเป็ นประจํ า เพื อระบุ ค วาม
เสี ยงแล ะล ด ผ ลกระท บด้ าน สิ ท ธิ
มนุ ษยชนอัน อาจเกิ ด ขึ นภายในพื นที
ปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท รวมทั งห่ ว งโซ่
คุณค่าของบริ ษัท
4. การบู ร ณ าก าร: หลั ง จากการระบุ
ประเด็ น สิ ท ธิ ม นุษ ยชนที มีค วามเสี ยง
ระดับ สูง (Salient Issues) บริ ษั ท พิ จ ารณาประสิท ธิ ภ าพของมาตรการบรรเทาผลกระทบที มี อ ยู่ ในปั จจุ บัน รวมถึ ง พั ฒ นา
มาตรการเพิมเติมเพือลดโอกาสการเกิดหรื อความรุ นแรงและผลกระทบของประเด็นความเสียงด้ านสิท ธิมนุษยชนดังกล่าวซึง
อาจส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ เสียรวมถึงกลุ่มเปราะบาง
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5. การติ ด ตามประสิท ธิ ผ ล: บริ ษัท ติ ด ตามและประเมิ น ผลมาตรการบรรเทาผลกระทบที มี อ ยู่ เพื อให้ มันใจว่า มี ก ารปรั บ ปรุ ง
มาตรการต่างๆ ดังกล่าวอย่างต่อเนือง ผ่านกลยุทธ์ การมีส่ วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย ในการจัดการและแก้ ไขประเด็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนทีอาจเกิดขึนอย่างมีประสิทธิภาพ
6. การสือสาร: บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลเรื องการดําเนินงานด้ านสิทธิมนุษยชนสู่สาธารณชนเป็ นประจําทุกปี ผ่านรายงานความยังยืน
รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัท
7. การมี ส่วนร่ วมกับ ผู้มี ส่ว นได้ เสี ย: บริ ษั ทดําเนิน การวิ เคราะห์ แ ละทบทวนกระบวนการการมี ส่วนร่ วมกับ ผู้มีส่ วนได้ เสี ย อย่ าง
ต่อ เนือง เพือระบุผ้ ูมี ส่วนได้ เสียอย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเน้ นยําถึงความสํ าคัญ ต่อ การมี ส่ วนร่ วมของผู้มีส่ วนได้ เสียผ่าน
กิจกรรม และช่องทางการติดต่อสือสารทีหลากหลาย
8. การเยีย วยาและช่อ งทางการรับ เรื องร้ องเรี ย น: บริ ษั ทเปิ ดช่อ งทางรับ เรื องร้ อ งเรี ยนหรื อ แจ้ งเบาะแส พร้ อมทังนําประเด็น มา
พิจารณาและบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ
การแสดงความมุ่งมันผ่ านนโยบาย
บริ ษัทเล็งเห็นถึงคุณ ค่าและศักดิศรี ของมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อันเป็ นคุณธรรมพืนฐานของการทํางานและการอยู่ร่วมกัน
บริ ษัทจึงให้ ความสํ าคัญ ยิงกับการบริ ห ารงานด้ านสิท ธิมนุษ ยชนโดยดําเนิน การตามนโยบายด้ านสิท ธิ มนุษ ยชนและนโยบายที
เกียวข้ องของบริ ษัท ซึงสอดคล้ องกับหลักสากล ได้ แก่
- ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR)
- ข้ อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
- แนวทางของสหประชาชาติ ว่า ด้ ว ยการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (UN Guiding Principles on Business and
Human Rights : UNGP)
- ปฏิ ญ ญาว่าด้ วยหลัก การและสิท ธิพื นฐานในการทํา งานขององค์ก ารแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour
Organisation (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
การกํากับดูแลกิจการสู่ความยังยืนประกอบกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิด้านแรงงานทีดี เป็ นรากฐานของกลยุทธ์ ด้าน
ความยังยืนของบริ ษัท ซึงประกอบด้ วย 3 เสาหลัก “อาหารมันคง สังคมพึงตน ดินนําป่ าคงอยู่” โดยมีเป้าหมายเพือการดูแลสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การส่งมอบอาหารปลอดภัยและมีผลดีต่อสุขภาพให้ กับผู้บริ โภค รวมถึงคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ทีดี
ให้ กับชุมชนสังคมและพันธมิตรธุรกิจ ประกอบกับการปกป้ องคุ้มครองธรรมชาติและสิงแวดล้ อม อันนําไปสู่การพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจอย่างยังยืน บริ ษัทผนึกประเด็นด้ านการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นหนึงในองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ความยังยืนดังกล่าว
นอกจากการบริ หารจัดการภายในองค์กร บริ ษัทยังได้ ขยายขอบเขตการดําเนินงานด้ านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิด้านแรงงานที ดี
ให้ ครอบคลุมไปถึงการดําเนินธุรกิจของพัน ธมิต รธุรกิจอีกด้ วย โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่และถ่ายทอดนโยบายด้ านสิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบตั ิด้านแรงงานทีดีให้ พนั ธมิตรธุรกิจได้ รับทราบและนําไปประยุกต์และปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องและเหมาะสม
บริษัทมุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม ถูกต้ องตามกฎหมายของทุกประเทศทีบริ ษัทดําเนินธุรกิจ บริ ษัทได้ ประกาศนโยบาย
และหลักการต่างๆ ซึงใช้ เป็ นแนวทางการบริ หารจัดการและปฏิบตั ิบนรากฐานของการเจริญเติบโตอย่างยังยืน
บริ ษัทได้ ปลูกฝั งคุณค่าและหลักการดังกล่าวผ่านนโยบายต่างๆ ของบริ ษัท อาทิ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัท นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยังยืน นโยบายด้ านการจ้ างงานและการบริ หารแรงงาน นโยบายการจ้ างแรงงาน
ต่างด้ าวในประเทศไทย นโยบายเรืองการไม่เลือกปฏิบตั ิและการต่อต้ านการล่วงละเมิด นโยบายเรื องการบริ หารความหลากหลาย
และยอมรับความแตกต่าง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิงแวดล้ อมและพลังงาน นโยบายด้ าน
การจัดหาอย่างยังยืน และแนวปฏิบตั ิสําหรับคู่ค้าธุรกิจ
การปลูกฝั งและสือสาร
เพือให้ การบริ หารจัดการด้ านสิทธิมนุษยชนของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใสตามหลักการพืนฐานและมาตรฐานสากล บริ ษัทได้
ผนวกหลัก การด้ านสิท ธิมนุษยชนผ่านนโยบายทีเกี ยวข้ องต่าง ๆ อีกทังยังสือสารนโยบายให้ กับพนักงานในองค์กรและคู่ค้าธุรกิ จ
(3) การขับเคลือนทางธุรกิจเพือความยังยืน หน้าที 73

บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

เพือสร้ างความรู้ ความเข้ าใจและส่งเสริ มการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิด้านแรงงานทีดีให้ กับทังพนักงานในบริ ษัทและคู่ค้า
ธุรกิจของบริษัท ซึงพนักงานทุกคนของทุกหน่วยธุรกิจภายใต้ บริ ษัทได้ รับการอบรมด้ านสิทธิมนุษยชนเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว
นอกจากนี มูลนิธิเครื อ ข่ายส่งเสริ มคุณ ภาพชีวิต แรงงาน (Labour Protection Network - LPN) ยังคงเดินหน้ าขับเคลื อนกิ จกรรม
ความร่วมมือต่างๆ กับบริ ษัทอย่างต่อเนืองเป็ นปี ที 4 ภายใต้ บนั ทึกข้ อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึงมีการจัดกิจกรรมการอบรมด้ าน
สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานให้ กับพนักงานของบริ ษัท ซึงเป็ นการช่วยให้ พนักงานทังไทยและต่างด้ าวให้ ได้ ร้ ู และตระหนักถึงสิทธิ
ของตนเอง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานสากล จากความร่วมมือ 4 ปี ทีผ่านมา มีการจัดอบรมทังสิน 77 รุ่น
รุ่นละ 3 ชัวโมง ให้ กับพนักงานกว่า 2,800 คน ครอบคลุมสถานประกอบการของบริ ษัท ในหลากหลายพืนทีทัวประเทศ ซึงในจํานวน
นีเป็ นพนักงานต่างด้ าวถึงร้ อยละ 74 อีกทังมีการทําแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม ผลการประเมินแสดงให้ เห็นว่าพนักงานมี
ความตระหนักรู้ถึงสิทธิแรงงานเพิมขึน โดยในปี แรกของกิจกรรมความร่วมมือ พบว่าผลคะแนนเฉลียเพิมขึนจาก 48 คะแนนก่อนเข้ า
อบรม เป็ น 89 คะแนน หลังเข้ ารับการอบรม ส่วนในปี ที 2 (2562) ผลคะแนนเฉลีย 64 คะแนน ก่อนเข้ าอบรม เพิมเป็ น 88 คะแนน
หลังได้ รับการอบรมในปี ที 3 (2563) ผลคะแนนเฉลีย 67 คะแนน ก่อนอบรม เพิมเป็ น 98 คะแนน หลังการอบรม และปี ล่าสุด (2564)
ผลคะแนนเฉลีย 63 คะแนน ก่อนอบรม เพิมเป็ น 89 คะแนน หลังการอบรม
ในส่วนของกระบวนการรับและจัดการเรื องร้ องเรียน ศูนย์ “Labour Voices Hotline by LPN” ทําการบันทึกสายทีโทรเข้ ามาทังหมด
และแยกประเภทของเรื องร้ องเรียนตามแต่ละกรณี
- หากเป็ นกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริ ษัทร่วมกับ LPN สืบสวนเพือแก้ ปัญหาและเยียวยาเป็ นการเร่งด่วน
- หากเป็ นการละเมิดสิทธิแรงงาน การสืบสวนเพือแก้ ปัญหาและการเยียวยา ต้ องแล้ วเสร็ จภายใน 2 สัปดาห์
- ในกรณีอืนๆ บริ ษัทดําเนินการตอบสนองให้ แล้ วเสร็จภายใน 4 สัปดาห์
บริษัทรายงานและสือสารกรณีทีเกิดขึนโดยต้ องไม่ระบุชือผู้ร้องเรี ยน พร้ อมทังผลการดําเนินการแก้ ไขและเยียวยา (ถ้ ามี) รวมถึงระบุ
มาตรการป้องกันไม่ให้ มีเหตุในอนาคต ให้ พนักงานได้ รับทราบผ่านช่องทางสือสารทีเหมาะสม

การประเมินความเสียงด้ านสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญและการจัดการความเสี ยงด้ านสิทธิ มนุษยชน ซึงถือเป็ นปั จจัยสําคัญ ต่อความสําเร็ จในการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัทได้ เริ มกระบวนการตรวจประเมินสถานะด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้ าน (Human Rights Due Diligence
Process) ตังแต่ปี 2559 ซึงเป็ นการตรวจประเมิน ทุก 3 ปี ประกอบด้ ว ยกระบวนการวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ความเสี ยงด้ านสิ ท ธิ
มนุษยชน การบริ หารจัด การความเสียง การติด ตามและรายงานผลการดําเนิ นงานอย่างต่ อ เนือง ซึงครอบคลุมทุกสายธุรกิ จใน
ประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ด้ วย
ทังนี ในปี 2564 บริ ษัทได้ ทบทวนและดําเนินกระบวนการตรวจประเมินสถานะด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้ าน ในทุกสายธุรกิจใน
ประเทศไทย ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเปราะบางทีมีความหลากหลายทางด้ านชาติพนั ธุ์ ศาสนา ทุพพลภาพ
เด็กและเยาวชน โดยประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนทีสําคัญ (Salient Human Rights Issues) ประกอบด้ วย
(3) การขับเคลือนทางธุรกิจเพือความยังยืน หน้าที 74

บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
-
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สภาพการจ้ างงาน
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
สุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน
ข้ อมูลส่วนบุคคล
การใช้ แรงงานผิดกฎหมาย (เช่น แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้ าว) ในห่วงโซ่อปุ ทาน
สุขภาพและความปลอดภัยของคู่ค้าและผู้รับเหมา
มาตรฐานการครองชีพและความปลอดภัยของชุมชนในห่วงโซ่อปุ ทาน

การบูรณาการและการติดตามประสิทธิผล
บริ ษัทส่งเสริ มการเคารพสิทธิมนุษยชนทัวทังองค์กร และเสริ มสร้ างความมันใจว่าพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มจะได้ รับ
การปฏิบตั ิ ปกป้อง และเคารพสิทธิพืนฐานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม เพือนําไปสู่การบรรเทาความเสียงในประเด็นการค้ ามนุษย์
แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี โดยมุ่งมันขจัดการเลือกปฏิบัติโดยสินเชิงและต่อต้ านการล่วงละเมิดในทุกรู ปแบบ ภายใต้ หน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Unit) หน่วยงานด้ านกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ งานทรัพยากรบุคคล (HR Compliance)
ของบริ ษัท มีหน้ าทีดูแลกํากับและดําเนินงานในเรื องการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ ด้านแรงงาน โดยมีห น้ าทีและความ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลประเด็นต่างๆ ดังนี
1. การจ้างงานและปฏิ บตั ิ ดา้ นแรงงาน
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายรวมถึงแนวปฏิบตั ิด้านแรงงานไว้ อย่างชัดเจน และได้ ดําเนินการอย่างเคร่ งครัดมาอย่างต่อเนื อง โดย
ปฏิ บัติต ามกฎหมายว่าด้ วยอายุขันตําในการจ้ างงาน ไม่ ให้ แ รงงานผู้เยาว์ ทํางานที เป็ นอัน ตรายต่ อ สุข ภาพและพัฒ นาการ
รวมถึงส่งผลกระทบต่อการศึกษาภาคบังคับ ไม่สนับสนุนให้ มีการใช้ แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และไม่เรี ยกเก็บเงินหรื อเก็บยึด
เอกสารประจําตัวใดๆ ของแรงงาน เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เอือประโยชน์ หรื อ
ลิดรอนสิทธิของแรงงานอย่างไม่เป็ นธรรม อันมีสาเหตุมาจากเรื องเชือชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ
หรื อทุพพลภาพ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี ยวกับการสมรส ตลอดจนการป้ องกันและแก้ ปัญหาเกียวกับการ
ล่วงละเมิดต่างๆ
สําหรับด้ านการบริ หารจัดการค่าจ้ าง บริษัทจ่ายค่าจ้ าง ค่าตอบแทน ซึงรวมถึงค่าล่วงเวลา และผลประโยชน์ในรู ปแบบต่างๆ ที
สอดคล้ อ งกับกฎหมายแรงงาน และตรงตามเวลาทีกําหนด และจะไม่หัก ค่าจ้ างแรงงาน เว้ นแต่เป็ นการดําเนินการทีไม่ข ัดต่อ
กฎหมาย มีการกําหนดชัวโมงการทํางานปกติไม่เกินกว่าทีกฎหมายกําหนดไว้ และดูแลให้ ชวโมงการทํ
ั
างานล่วงเวลาของแรงงาน
เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด ตลอดจนส่งเสริ ม สนับสนุน คงไว้ และปรับปรุงอย่างต่อเนืองให้ เกิดสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ทีปลอดภัย ป้องกันมิให้ เกิ ดผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของแรงงานและผู้ ทีเกียวข้ อง รวมทังมุ่งเน้ นการดูแลรั กษา ป้ องกัน
ลดผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมทีเกิดจากกิจกรรมของบริษัท และผู้ทีเกียวข้ อง โดยปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย เป็ นต้ น
บริ ษัท ให้ ค วามสํา คัญ กับการจ้ างแรงงานอย่ างถูก ต้ อ งตามกฎหมายในทุก มิ ติ ตลอดจนสนั บสนุน ให้ คู่ค้ า ธุ รกิ จปฏิ บัติ ต าม
กฎหมายและมาตรฐานแรงงานสากลซึงสอดคล้ อ งกับนโยบายของบริษัท เพือให้ มีผลต่อการปฏิบัติทีเชือมโยงแบบบูรณาการ
ในการผลักดันไปสู่เป้ าหมายร่วมกัน
บริ ษัทมีการจ้ างแรงงานต่างด้ าวภายใต้ ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและประเทศเพือนบ้ าน ว่า ด้ วยการจ้ า งแรงงานต่ างด้ าว
(MOU) ผ่านตัวแทนจัดหาแรงงานทีได้ รับการรับรองตามกฎหมายทีประเทศต้ นทางโดยตรง เพือให้ มันใจว่ากระบวนการและ
ค่าใช้ จ่ายในกระบวนการจ้ างแรงงานตังแต่ประเทศต้ นทาง มีความถูกต้ องโปร่ งใส แรงงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็ นแรงงานต่างด้ าว
หรื อไทย จะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
บริ ษัทมีการกําหนดความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการสรรหาแรงงานต่างด้ าวอย่างชัดเจน กล่าวคือ พนักงานรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ส่ วนตัว เช่น ค่าหนังสื อ เดิน ทาง บริ ษัท รับผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่ายในการสรรหาตังแต่ ประเทศต้ น ทางและค่ าใช้ จ่ายทังหมดตังแต่
ชายแดนถึงสถานทีทํางาน ซึงรวมถึง ค่าวีซา่ ค่าใบอนุญาตทํางาน เป็ นต้ น
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2. การบริ หารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง
บริ ษัทเล็งเห็นถึงคุณค่าและให้ ความสําคัญกับความแตกต่างและความหลากหลายทางความคิด ทักษะและประสบการณ์ ของ
พนักงาน เพราะบริษัทเชือว่าความหลากหลายนันสามารถเพิมขีดความสามารถให้ กับพนักงานในการขับเคลือนบริ ษัทไปอย่าง
ยังยืน บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพือส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร
เป้าหมายของบริ ษัทคือการปกป้ องพนักงานในทุกระดับ และไม่ประนีประนอมต่อการเลือกปฏิบตั ิในทุกรูปแบบ อันเนื องมาจาก
ลัก ษณะของบุ ค คลหรื อกลุ่มคนนั นในเรื องเชือชาติ สัญ ชาติ เผ่ าพัน ธุ์ สี ผิ ว ต้ น ตระกูล ความเชือ ศาสนา สถานะทางสังคม
รสนิยมทางเพศ เพศ อายุ สรีระทางกายภาพ ความพิการหรื อทุพพลภาพ ภาษาทีใช้ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพ
เกียวกับการสมรส หรื อข้ อมูลอืนใดทีก่อให้ เกิดการเลือกปฏิบัติ นอกจากนีบริ ษัทยังป้องกันไม่ให้ เกิดการละเมิดและการคุกคาม
ในทุก รูปแบบ ไม่ว่าการแสดงพฤติกรรมนันจะมีนัย ยะทางเพศหรื อไม่ก็ต าม ซึงได้ นําหลักการนีไปใช้ กับพนักงานทุกระดับใน
การดําเนินงานทังในและต่างประเทศ
บริ ษัทได้ ผนวกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals of the United Nations:
SDGs) เข้ าเป็ นส่วนหนึงของกลยุทธ์ด้านงานทรัพยากรบุคคลเพือขับเคลือนเป้าหมายแห่งความยังยืนในเรืองความเท่าเทียมทาง
เพศ โดยมีเป้าหมายในปี 2573 ในการผลักดันให้ อตั ราส่วนจํานวนและค่าตอบแทนสําหรับพนักงานหญิงและชายเท่าเทียมกันใน
ระดับตําแหน่งทีเท่ากัน โดยบริ ษัทมีแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบตั ิตามแนวนโยบาย ดังนี
- ผู้นําต้ องพร้ อมรับฟั งความคิดเห็นทีแตกต่างของผู้อืน
- ส่งเสริ มให้ พนักงานกล้ าทีจะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้ างสรรค์
- เสริมสร้ างบรรยากาศในการทํางานและความเคารพซึงกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพืนฐานของความแตกต่าง
- ยึดหลักการไม่เลือกปฏิบตั ิและมีความเสมอภาคในโอกาส อันรวมถึงการยกย่องชมเชยพนักงานอย่างเหมาะสม
กระบวนการรับเรื องร้ องเรี ยนและการเยียวยา
บริษัทให้ ความสําคัญเป็ นอย่างยิงกับช่องทางการสือสารและร้ องเรี ยนของพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี
ความร่ วมมื อกับ LPN
บริ ษัท ได้ ร่วมกับมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ Labor Protection Network (LPN) ลงนามบันทึกข้ อตกลงจัดตัง
“ศูนย์ Labor Voices Hotline by LPN” ต่อเนือง เพือเปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกเชือชาติของบริ ษัทได้ มีช่องทาง
การแสดงความคิดเห็นทังเชิงบวกและเชิงลบ ข้ อเสนอแนะ ข้ อร้ องเรียน หรื อขอความช่วยเหลือต่างๆ ผ่านองค์กรกลาง ซึงถือเป็ นอีก
หนึงช่ องทางในการเพิ มประสิท ธิ ภ าพการส่งเสริ ม คุณ ภาพชีวิตของพนักงาน นอกจากนี ภายใต้ ความร่ วมมื อ ดังกล่ าวยังมีก าร
ฝึ กอบรม ให้ ความรู้กับแรงงานในประเด็นสิทธิของแรงงาน ซึงจะช่วยให้ บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการความเสียงด้ านแรงงานได้ อย่าง
โปร่งใสและเป็ นธรรม
ตังแต่ปี 2560 บริ ษัทร่ วมกับมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน หรื อ Labour Protection Network (LPN) ลงนามในบันทึก
ข้ อตกลงในการพัฒนากระบวนการรับข้ อร้ องเรี ยนจากพนักงานเพือต่อยอดแนวปฏิบตั ิแรงงาน และสร้ างสภาพแวดล้ อมการทํางาน
ทีดี ผ่านศูนย์ “Labour Voices Hotline by LPN” ส่งผลให้ พนัก งานทุกคนของบริ ษัทมีช่องทางการแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
และแจ้ งข้ อร้ องเรี ย น รวมถึงการขอข้ อมูล ความช่ ว ยเหลื อ ผ่ านไปยัง LPN ซึงเป็ นองค์ ก รกลาง (Neutral Organisation) ในการ
บริ หารจัดการข้ อร้ องเรี ย นต่างๆ อย่างโปร่งใส โดยมีการประชาสัมพันธ์ด้วยโปสเตอร์ และใบปลิว 3 ภาษา ได้ แก่ ภาษาไทย ภาษา
กัม พูชา และเมีย นมา เพื อให้ พนักงานรับทราบช่ อ งทางการร้ องเรี ย น โดยการติ ดต่ อทางโทรศัพท์ สํ าหรั บ ภาษาไทยและเมียนมา
ภาษาละ 2 คู่สาย และภาษากัมพูชา คู่สาย ผ่านศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN
นอกจากนัน ภายใต้ โครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้ านภัย COVID-19" บริ ษัทยังร่ วมสนับ สนุน LPN ในการจัดหาไข่ไ ก่สด
และอาหารสําเร็จ รูป เพื อนําไปบรรจุเป็ นชุด ยังชีพ แจกจ่ายแก่กลุ่มคนงานไทยและแรงงานข้ ามชาติ รวมถึ งกลุ่มคนเปราะบางใน
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล บรรเทาความเดือดร้ อนและประสบความยากลําบากในการดํารงชีวิตในช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาด
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COVID-19 ซึงเป็ นการร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการส่งมอบนําใจให้ แรงงานคนไทยและแรงงานข้ ามชาติทีเดือดร้ อนได้ รับการดูแล
ตามหลักมนุษยธรรม อย่างเท่าเทียมโดยไม่ทิงใครไว้ ข้างหลัง
คณะกรรมการสวัสดิ การประจํ าสถานประกอบการ
คณะกรรมการสวัสดิการประจําสถานประกอบการถื อเป็ นอีก หนึ งช่องทางในการสือสารระหว่างพนักงานและบริ ษัท ซึงเป็ น การ
ส่งเสริ มให้ เกิดความตระหนักและความเคารพถึงสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันในพนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกเชื อชาติ เพือมี
ส่วนร่วมในการแสดงมุมมอง ความเห็น ข้ อเสนอแนะ และข้ อร้ องเรียนต่างๆ ผ่านตัวแทนที ได้ รับการเลือกตังเข้ ามา โดยดําเนินการ
ส่งเสริ มสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ทุกสัญชาติ ในการลงสมัค รรับเลือกตังเป็ นคณะกรรมการสวัสดิการประจํา
สถานประกอบการ รวมถึงการร่วมออกเสียงเลือกกรรมการอย่างเป็ นอิสระตามกระบวนการทีโปร่งใส
อนึง บริ ษัท ได้ จัดให้ จํานวนกรรมการในคณะกรรมการฯ เพิมขึนจากจํ านวนขันตําทีกฎหมายกํ าหนดไว้ (คณะกรรมการ ท่าน)
โดยกําหนดให้ สงู สุด ไม่เกิน คนต่อสถานประกอบการแต่ล ะแห่ง เพือให้ มีความเหมาะสมกับขนาดของสถานประกอบการแต่ล ะ
แห่ง โดยการส่งเสริ มและรณรงค์อย่างต่อเนืองของบริ ษัท บริ ษัทคาดหวังว่าคณะกรรมการสวัสดิการฯ ทีได้ รับการเลือกตังมีความ
ครอบคลุม กลุ่ ม ความหลากหลายและกลุ่ม เปราะบางในด้ านเพศ เชื อชาติ ศาสนา และผู้ บ กพร่ อ งทางร่ า งกาย และถ้ า หาก
คณะกรรมการฯ ทีได้ รับการเลือกตังไม่ได้ ครอบคลุมกลุ่มเปราะบางดังกล่าว บริ ษัท ยังจัดให้ มีคณะอนุก รรมการสวัสดิการประจํา
สถานประกอบการให้ ค รอบคลุมมาทําหน้ าที รับฟั งปั ญหาและข้ อเสนอแนะของพนัก งานในกลุ่ม เปราะบางเหล่านันเพือนําเสนอ
ประเด็นต่าง ๆ ไปยังคณะกรรมการ ฯ ก่อนจะมีการประชุมร่วมกับผู้บริ หารทีเป็ นตัวแทนของบริษทั อีกด้ วย
ในปั จจุบนั บริ ษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการประจําสถานประกอบการรวม 113 ชุด กรรมการทังสิน 734 คน ประกอบด้ วยพนักงาน
ไทย 609 คน พนักงานต่างด้ าว 125 คน (สัดส่วน 83 : 17) แยกเป็ น เพศหญิง 404 คน เพศชาย 330 คน (สัดส่วน 55 : 45)
องค์ กรต้ นแบบด้ านสิทธิมนุษยชนดีเด่ น 2021
บริ ษัทได้ รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะ "องค์กรต้ นแบบด้ านสิทธิ ม นุษยชนดี เด่น " (Human Rights
Award
) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีค วามโดดเด่นในเรื องการนําหลักการด้ านสิ ทธิ มนุษยชนใช้ ในการดําเนินการ
อย่างรอบด้ าน จากการทีบริ ษัทมีความมุ่งมันนําหลักสิทธิมนุษยชนสากลมาใช้ บูรณาการการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบตลอดห่วงโซ่
อุปทาน โดยให้ ความสําคัญกับพนักงาน ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วน มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ อย่า งจริ งจังและต่อ เนือง ตลอดจนมีก ารตรวจสอบและประเมินผล รวมทังยังส่ งต่ อแนวคิ ดและส่ งเสริ มคู่ค้าธุรกิจ
ตลอดจนเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานมีหลักปฏิบตั ิทีดีเพือยกระดับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิง
บริษัทได้ ใช้ ศกั ยภาพขององค์กรในการเป็ นองค์กรต้ นแบบนําร่องถ่ายทอด สืบสานและต่อยอดความรู้ ประสบการณ์ การดําเนินงาน
ด้ านสิทธิมนุษยชนให้ องค์กรต่างๆ เพือให้ เกิดผลเป็ นรูปธรรมอันนําไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยังยืน
การบริหารงานด้ านแรงงานสัมพันธ์
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานด้ านแรงงานสัมพันธ์ โดยจะปฏิบตั ิต่อแรงงานทุกประเภทอย่างเป็ นธรรมไม่ว่าจะเป็ นแรงงาน
ไทยหรื อแรงงานต่างด้ าว สร้ า งเสริ มความสัมพันธ์ที ดีระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง เพือให้ ล ูก ค้ ามันใจได้ ว่ าภายใต้ บริ บ ททีบริษั ท
ดําเนินการนันสินค้ าหรื อผลิตภัณ ฑ์ ทีผลิตออกจากบริษัท ได้ ดําเนินการจัดการด้ านแรงงานให้ สอดคล้ องกับหลักกฎหมายไทยและ
หลักสิทธิมนุษยชน อย่างเป็ นธรรมแล้ วทังสิน เช่น
- การดํ าเนิ น การทางวิ นัย : บริ ษั ทจะไม่ เลื อ กปฏิ บัติ ไม่ ก ระทํ าหรื อ สนับ สนุน ให้ มี ก ารใช้ วิธี ทํ าโทษ โดยการบัง คับ ขู่เข็ ญ ทั งทาง
ร่างกายและจิตใจ จะดําเนินการให้ ถกู ต้ องและเป็ นธรรมภายใต้ บงั คับของกฎหมายไทยและหลักธรรมาภิบาลทีเกียวข้ อง
- เสรี ภ าพในการแสดงความคิดเห็น ของแรงงาน: บริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ ดําเนิ นการผ่านรู ปแบบคณะกรรมการที กฎหมายกํ าหนด
ทังคณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย


ผลลัพธ์ เชิงบวกทางสังคม
ด้ วยตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมกับสังคมในการจัดการประเด็นทางสังคมและสิงแวดล้ อม ซึงเป็ นปั จจัยสนับสนุนทีสําคัญใน
การสร้ างเสริ มความมันคงทางอาหารและความสมดุลด้ านสิงแวดล้ อม ซีพีเอฟจึงให้ ความสําคัญกับการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม
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ส่งเสริ มความเป็ นอยู่ทีดี เพิมพูนความรู้และทักษะทีจําเป็ น สนับสนุนคู่ค้าธุรกิจและชุมชนไปสู่สิงทีดีกว่าและเตรี ยมพร้ อมรับมือกับ
ความท้ าทายทังในปั จจุบันและอนาคต ตามความมุ่งมันทีจะสร้ างผลลัพธ์ เชิงบวกทางสังคม โดยบริ ษัทจะลงพืนทีสํารวจลักษณะ
และความต้ องการชุมชนโดยรอบเพือสร้ างการมีส่วนร่วมกับชุมชน และระบุประเด็นผลกระทบต่อ ชุมชนก่อนเริ มดําเนินโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ เพือให้ การส่งเสริ มคุณ ภาพชีวิตชุมชนสอดคล้ องกับวิถีความเป็ นอยู่และความต้ องการของชุมชนอย่างแท้ จริ ง โดย
การสร้ างอาชีพและรายได้ ให้ กับเกษตรกรรายย่อยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี ด้ วยรู ปแบบของเกษตรพันธสัญญา การสนับสนุนการ
ซือขายสินค้ าและบริการในท้ องถินเพือกระตุ้นให้ เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน การสนับสนุนองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
พืชวัตถุดิบอาหารสัตว์ การส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการรายย่อย การส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดีกับเยาวชนผ่านโครงการเลียงไก่ไข่เพือ
อาหารกลางวัน นักเรี ย น รวมถึ งการสนับ สนุ นกลุ่มเปราะบางทังผู้สูงวัย ผู้พิ ก าร และผู้ด้วยโอกาสที อาศัยอยู่บ ริ เวณรอบสถาน
ประกอบการของบริ ษัทให้ มีรายได้ และสามารถยังชีพได้ อ ย่างยังยืน โดยเฉพาะอย่างยิงช่วงการระบาดของโรคติดเชือ COVID-19
ซึงมีผ้ เู ดือดร้ อนจํานวนมาก เราได้ ดําเนินโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้ านภัยโควิด-19” และช่วยคู่ค้าทีเป็ นรายย่อยกว่า 6
พันราย เพิมเงินหมุนเวียน ลดอัตราการตกงาน ได้ มีโครงการลดระยะการรับเงินเป็ นภายใน 30 วัน รวมถึงร่วมกับคู่ค้าแจกอาหารให้
ชุมชนในโครงการ “ครัวปั นอิม” เพือพัฒนาให้ สงั คมเติบโตไปด้ วยกันอย่างยังยืน
ดินนําป่ าคงอยู่
จากทรัพยากรธรรมชาติที มีอยู่อย่างจํากัด กอปรกับผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มลพิษ ทางสิ งแวดล้ อ ม ปั ญ หาขยะพลาสติ ก ในทะเล ปั ญ หาขยะอาหารที ไม่ ไ ด้ ถู ก บริ โภค และการ
สูญ เสี ย ความหลากหลายทางชีว ภาพทีทวี ค วามรุ น แรงมากขึ น ส่ งผลทั งทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ
คุณ ภาพชีวิต ของคนในสังคม ความมันคงทางด้ านอาหาร และความต่อเนืองในการดําเนินธุรกิจ ด้ วยเหตุนี บริ ษัทจึงมุ่งมันทีจะดําเนิ น
ธุรกิจทีลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและ โดยดําเนินการสร้ างผลกระทบต่อ สิงแวดล้ อมเชิงบวก ส่งเสริ ม การอนุรัก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ภายใต้ ความมุ่งมัน “การบริ หารทรัพยากรทีเป็ นเลิศ” “การจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก” ควบคู่ไปกับ “สร้ างคุณ ค่า
ปราศจากขยะ” เพือสร้ างความสมดุลสิงแวดล้ อมสู่อนาคตทียังยืน
บริ ษัทให้ ความสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้ อมและพลังงาน
(หรื อทีเรียกว่า “SHE&En Policy”) เพือเป็ นกรอบในการบริ หารจัดการในทุกประเทศทีบริ ษัทมีการลงทุน โดยมุ่งเน้ นการดําเนิน กิจกรรมที
เป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อมและสังคม ด้ วยการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด การประยุกต์ใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพือบรรเทาผลกระทบต่อ สิ งแวดล้ อ ม การปกป้องและส่ งเสริ มความปลอดภัยของพนัก งานและผู้มีส่วนได้ ส่ วนเสีย รวมทังสร้ างความ
ร่ วมมื อ กับ ผู้รับ เหมา ผู้ จําหน่ าย และคู่ค้ าสํ าคัญ ให้ มีก ารพัฒ นางานด้ าน SHE&En ตลอดห่ วงโซ่ อุ ปทาน ควบคู่ไ ปกับ การดํ า เนิ น การ
สอดคล้ องตามกฎหมาย ข้ อกําหนด และข้ อตกลงต่างๆ ทีมีต่อผู้มสี ่วนได้ เสียต่างๆ
บริ ษัทได้ พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้ อม และพลังงาน หรื อ “CPF SHE&En Standard” เพือเป็ นกลไก
สําคัญ ในการบริ ห ารจัดการและพัฒ นาคุ ณ ภาพสิงแวดล้ อมให้ เกิด ประสิท ธิ ผ ล โดยมาตรฐาน CPF SHE&En Standard นี ได้ รับ การ
ทวนสอบและรับรองจากบริ ษัท ลอยด์ส รี จิสเตอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (ประเทศไทย) ซึงเป็ นสถาบันทีมีความรู้ ความชํานาญ และ
ประสบการณ์ เฉพาะในการทวนสอบและรั บ รองมาตรฐานให้ กับ บริ ษั ท ชันนํ าหลายบริ ษั ท ว่า เป็ นมาตรฐานที มี ค วามสอดคล้ อ งกับ
ข้ อ กํ าหนดมาตรฐานสากลทีเกี ยวข้ อ ง ประกอบด้ ว ย ISO14001:2015 หรื อ ระบบบริ หารจัด การด้ านสิ งแวดล้ อม ISO45001:2018 หรื อ
ระบบบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ ISO50001:2018 หรือระบบบริหารจัดการพลังงาน ซึงจะช่วยยกระดับความ
เชือมันในการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้ อมและพลังงานของบริ ษัทให้ กับผู้มีส่วนเกียวข้ องทุก ภาคส่วน ซึง
เนือหาครอบคลุมหลักการ ดังนี
1. การประเมินผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึงครอบคลุมถึงการประเมินผลกระทบจากการนํานํามาใช้
การประเมินปริมาณปล่อยระบายก๊ าซเรือนกระจก และปริมาณการใช้ พลังงาน
2. การกําหนดมาตรการควบคุมกระบวนการทีอาจทําให้ เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและอันตรายต่อผู้ปฏิบตั ิงานและนําไปปฏิบตั ิ
3. การจัดทําระบบการติดตามผลดําเนินงานและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
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4. การพัฒนากระบวนการรับและจัดการข้ อร้ องเรี ยน ข้ อขัดแย้ งวิกฤติด้าน SHE&En จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทังภายในและภายนอกของ
บริษัท เพือให้ สามารถป้องกันและแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึน อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพือให้ เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนือง
นอกจากนัน บริษัทได้ จัดฝึ กอบรมให้ บุคลากรของบริ ษัทมีความรู้ ความสามารถ ความเข้ าใจ และความตระหนักในการดําเนินงานด้ าน
SHE&En อันจะนําไปสู่การปฏิบตั ิตามนโยบายและ SHE&En Standard ทัวทังองค์กร และกํ าหนดให้ มีกระบวนการตรวจประเมินและ
รั บ รองการดําเนิ นงานมาตรฐานจากหน่วยตรวจประเมิน อิสระจากภายนอก (Third Party Audit) ทุ กหน่วยงานในประเทศไทยเป็ น
ประจําทุกปี โดยผลการดําเนินงานตาม CPF SHE&En Standard ได้ รายงานเข้ าสู่การประชุม คณะกรรมการบริหารด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สิงแวดล้ อม และพลังงาน (CPF SHE&En Management Committee หรื อ CPF SHE&En MC) อย่างต่อเนืองสมําเสมอ
เพือการพัฒนาการบริ หารจัดการได้ อย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์
สําหรั บ การวัด ความก้ า วหน้ าและประสิท ธิ ผ ลในการบริ ห ารจัด การด้ านความปลอดภัย อาชี วอนามัย สิ งแวดล้ อ มและพลังงานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใต้ การกํากับดูแลของบริษัท บริ ษัทได้ กําหนดตัวชีวัดประสิทธิผลการดําเนินงานด้ าน SHE&En หรื อ SHE&En KPIs ขึน
พร้ อมทังพั ฒ นากระบวนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล อย่า งสอดคล้ อ งกั บ Global Reporting Initiative Standard หรื อ GRI Standard ทุ ก
หน่วยงานจะต้ องรายงานข้ อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นประจําทุกเดือน เพือให้ ผ้ ูบริหารทังในระดับหน่วยงาน สายธุรกิจ และ บริ ษัทใน
ภาพรวมสามารถติดตามข้ อมูลเพือนํามาใช้ ในการบริ หารจัดการธุรกิจได้ อย่างสอดคล้ องกับนโยบายและเป้ าหมายของบริ ษัท
 การบริหารทรัพยากรทีเป็ นเลิศ
ด้ วยตระหนักถึงแนวโน้ มการเปลียนแปลงและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติอนั เป็ นต้ นทุนสําคัญ ในการขับเคลือนเศรษฐกิจ
และการพัฒนาสังคม บริ ษัทจึงไม่หยุดนิงในการปรับปรุง ต่อยอด และพัฒนากระบวนการผลิตด้ วยการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
บูรณาการเข้ ากับการดําเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าสอดคล้ องกับ นโยบายด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิงแวดล้ อม และพลังงาน
ของบริ ษัท เพือบริหารจัดการทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุดพร้ อมทังบรรเทาผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมมาอย่างต่อเนือง ประกอบด้ วย
การจัดการการเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริ ษัท มุ่งมันในการลดผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่คุณ ค่า โดยกําหนดเป้ าหมายลดการปล่อยก๊ าซ
เรื อ นกระจกต่อหน่วยการผลิตร้ อยละ 25 ในปี 2568 เทียบกับปี 2558/12 และเพือบรรลุตามเป้าหมายทีกําหนด บริ ษัท จึงได้ ดําเนิน
โครงการดังต่อไปนี
- นํ า วิ ท ยาศาตร์ นวัต กรรมและเทคโนโลยี ได้ แ ก่ เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI) หุ่ น ยนต์ (Robot) และระบบอัต โนมัติ ต่ า งๆ
(Automation) มาใช้ เพือเพิมประสิทธิภาพการผลิตควบคู่กบั การใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
- ส่งเสริ มการใช้ พลังงานหมุนเวียนมาใช้ ตลอดกระบวนการผลิต ตังแต่ธุรกิจอาหารสัตว์นําชีวมวลมาใช้ เป็ นเชือเพลิงทดแทนถ่านหิน
ในหม้ อ ไอนํ า ดํา เนิ น การปรั บ เปลี ยนรู ป แบบการเลี ยงไก่ ไข่ ให้ อ ยู่ใ นลั ก ษณะของ Complex ในกิ จ การประเทศไทย เพื อเพิ ม
ประสิท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัด การ มูล ไก่ จากฟาร์ ม ใน Complex ถูก รวบรวมเพื อนํ าไปใช้ ผ ลิ ต ก๊ าซชีว ภาพ (Biogas) เพื อเป็ น
เชือเพลิงสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเพือใช้ ในฟาร์ ม ใช้ พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ตลอดกระบวนการ
ผลิตอาหารสัตว์ การเลียงสัตว์ และการผลิตอาหาร เช่น โครงการซีพีเอฟโซลาร์ รูฟทอป ระยะที 1 (แล้ วเสร็จในปี 2563) และระยะที
2 (แล้ วเสร็ จในปี 2565) ซึงสามารถลดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ ถึง 12,000 ตัน และ 3,800 ตัน ตามลําดับ นอกจากนี
ยังได้ ดําเนินโครงการ “CPF Coal Free by the year 2022” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือลดการปล่อยก๊ าซเรื อ นกระจกด้ วยการยกเลิก
การใช้ ถ่านหินเป็ นเชือเพลิงในหน่วยงานทังหมด ทําให้ บริ ษัท จะสามารถลดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ กว่า 58,000 ตัน
- พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์คาร์ บอนตํา (Low Carbon Products) ซึงเป็ นผลิตภัณฑ์ทีได้ รับฉลากลดโลกร้ อนจากองค์การบริ หารจัดการ
ก๊ า ซเรื อ นกระจก (อบก.) ที มี การปล่อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกตํ ากว่าค่ าเฉลี ยของผลิ ต ภัณ ฑ์ ประเภทเดี ยวกัน อัน ประกอบด้ ว ย กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อาหารไก่เนือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไก่สด กลุ่มผลิตภัณฑ์หมูสด และกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็ ดสดและเป็ ดปรุ งสุกแช่แข็ง เพือส่งมอบ
คุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์ และมีส่วนร่วมในการกระตุ้นการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์คาร์ บอนตํา โดยบริ ษัทได้ รับฉลากลดโลกร้ อนใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เป็ ดเป็ นรายแรกของประเทศไทย
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(3) การขับเคลือนทางธุรกิจเพือความยังยืน หน้าที 79

บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

- ส่งเสริ มการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์โดยการอนุรักษ์ ฟื นฟูป่าไม้ และป่ าชายเลนผ่าน โครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์ นิเวศ” และ โครงการ
“ซีพีเอฟ ปลูก ปั น ป้อง ป่ าชายเลน” และมุ่งมันเพิมพืนทีสีเขียวในฟาร์ มและโรงงานของบริ ษัทอีกด้ วย
การจัดการมลพิ ษทางอากาศ
ด้ วยตระหนักถึงผลกระทบด้ านมลพิษทางอากาศไม่ว่าจะเป็ นฝุ่ น กลิน หรือก๊ าซเรื อนกระจก บริ ษัทจึงได้ กําหนดมาตรการการจัดการ
ผลกระทบตังแต่ต้นทาง ดังนี
- ติดตังเครื องกรองฝุ่ นและเครื องกําจัดกลินในโรงงานอาหารสัตว์ เพือป้ องกันมิให้ ฝุ่นและกลินทีเกิดจากกระบวนการผลิตฟุ้งกระจาย
ออกไปจากบริ เวณการผลิต รวมถึงนําระบบ Ozone หรื อ ระบบกําจัดอากาศเสีย (Wet scrubber) เข้ ามาใช้ ในการกําจัดกลินจาก
ปล่ องไอของเครื องอบแห้ งอาหารสัต ว์ด้ ว ย ทังนี จากผลการตรวจวัด ปริ ม าณของสารเจื อ ปนในอากาศจากหน่ ว ยงานตามที
กฎหมายกําหนดในปี 2564 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนดทุกหน่วยงาน
- ธุรกิ จการเลี ยงสัต ว์บกให้ ค วามสําคัญ ตังแต่แ หล่ งทีตังทีจะอยู่ในพื นทีห่างไกลจากเขตชุมชนและเขตการเลี ยงสัต ว์ที หนาแน่ น
พร้ อมนํ าระบบปิ ดปรั บ อากาศ (Evaporative Cooling System) มาใช้ และในธุรกิ จการเลี ยงสัต ว์ ปี กยัง มี ก ารใช้ แ กลบรองพื น
โรงเรือน ซึงนอกจากจะเป็ นผลดีต่อการเจริ ญเติบโตของสัตว์แล้ ว ยังช่วยในการกําจัดกลินด้ วย
- ปลูก ต้ น ไม้ ในพื นทีว่ า งระหว่างโรงเรื อนและอาคารต่างๆ ในฟาร์ ม เพื อช่ ว ยดูด ซับ ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซต์ แ ละใช้ พื นทีให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุด
การจัดการทรัพยากรนํา
บริ ษัท ให้ ความสําคัญกับการใช้ ทรัพยากรนําอย่างรู้ คุณค่า ลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัท โดยกําหนดแนวทางในการบริ หารจัดการความเสียงด้ านนําขึน ประกอบด้ วย
- ประเมิ น ความเสี ยงภาวะขาดแคลนนํ า (Baseline Water Stress) ของพื นที ลุ่ ม นํ าที หน่ ว ยงานตังอยู่ เป็ นประจํ า ทุ ก ปี โดยใช้
Aqueduct Water Risk Atlas ซึงพัฒ นาโดย World Resources Institute (WRI) ทําให้ ส ามารถลํ าดับความสํ าคัญ ในการบริ หาร
จัดการนําในระดับหน่วยงานได้
- จัดให้ มีระบบการจัดเก็บข้ อมูลปริมาณการใช้ นําของทุกหน่วยงาน เพือนํามาวิเคราะห์ และวางแผนควบคุมการใช้ นําอย่างต่อเนือง
เหมาะสมในทุกประเภทกิจกรรม กําหนดเป้ าหมายลดปริมาณการนํานํามาใช้ ต่อหน่วยผลผลิตลงร้ อยละ 30 จากระดับปี ฐาน 2558
ภายในปี 2568/13
- เพิมประสิทธิภาพการใช้ นําตามหลักการ 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle โดยธุรกิจอาหารสัตว์บกนํา RO Reject Water มา
ใช้ รดนํ าต้ น ไม้ แ ละล้ า งพื นถนน ฟาร์ ม เลี ยงกุ้ ง และโรงงานผลิ ต อาหารนํ าเทคโนโลยี Ultra-filtration มาบํ า บั ด นํ าที ใช้ แ ล้ วให้
สามารถนํานํากลับไปใช้ ใหม่อย่างเหมาะสมได้
- บริ หารจัดการนําร่วมกับชุมชน ในธุรกิจเลียงสุกรและไก่ไข่นํานําทีผ่านบําบัดจากระบบผลิต ก๊ าซชีวภาพจากไปใช้ เป็ นนําปุ๋ยให้ แก่
ชุมชนรอบๆ ฟาร์ ม ช่วยลดต้ นทุนการเพาะปลูก บรรเทาปั ญหาภัยแล้ งให้ กับชุมชนได้ รวมทังเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ทีดีกับชุมชน
อย่างยังยืน
การจัดการของเสีย
ของเสียทีเกิดจากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็ นสารอินทรีย์ทีสามารถนําไปใช้ ประโยชน์อนๆ
ื ได้ ทงทางตรงและทางอ้
ั
อม เช่น นําไปใช้
เป็ นอาหารสัตว์ นําไปผลิต ปุ๋ ยหรื อ วัส ดุป รับปรุงคุณ ภาพดิน เป็ นต้ น บริ ษัทได้ กําหนดเป้ าหมายการลดปริ ม าณของเสียที ต้ องนําไป
กําจัดด้ วยวิธีการฝั งกลบและเผาต่อตันการผลิตลงร้ อยละ 35 ในปี 2568 เทียบกับปี 2558/13 เพือให้ บรรลุตามเป้าหมายทีตังไว้ บริ ษัท
ได้ นําหลัก การจัด การของเสีย 4Rs มาประยุกต์ใช้ ในกิจกรรมอย่างต่างๆ ในทุกสายธุรกิจ โดยพยายามทีจะผลักดันให้ มีการลดของ
เสียทีแหล่งกําเนิดเพือลดปริมาณของเสียทีเกิดขึน (Reduce) โดยเฉพาะของเสียกลุ่มพลาสติก ด้ วยการปรับเปลียนรู ปแบบการจัดซือ
สารเคมีในบรรจุภณ
ั ฑ์ทีสามารถนํากลับไปบรรจุใหม่ได้ หรือในบรรจุภณ
ั ฑ์ทีมีขนาดใหญ่ขึน เช่น ในกิจการประเทศไทย เวียดนาม ลาว
กัมพูชา มีการลดใช้ ถุงพลาสติกในโรงงานอาหารสัตว์โดยการบรรจุใน Big Bag และบรรจุในไซโลแทน ส่งเสริ มการนําของเสียกลับไป
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(3) การขับเคลือนทางธุรกิจเพือความยังยืน หน้าที 80

บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ใช้ ประโยชน์ใหม่ (Reuse) การนําถังบรรจุพลาสติกกลับมาใช้ ใหม่ในโรงงานอาหารสําเร็ จรู ปในประเทศไทย สหรัฐอเมริ กา เบลเยียม
ตลอดจนการนํามาแปรรู ปเพื อใช้ ใหม่ (Recycle) เช่น การนํา ตะกอนจากระบบบําบัด นําเสี ย ซึงแต่ เดิ ม เป็ นของเสีย ที โรงงานต้ อ ง
นําไปกําจัดด้ วยการฝั งกลบ ไปใช้ ทําเป็ นปุ๋ยหมักซึงนอกจากจะช่วยลดผลกระทบสิงแวดล้ อมจากการฝั งกลบของเสียแล้ ว ยังสามารถ
ลดค่ าใช้ จ่ ายในการกํ าจัด ของเสี ย ด้ วย รวมถึ งการนํ านํ ามัน ที ผ่ านกระบวนการทอดอาหารในโรงงานอาหารทังในประเทศและ
ต่ างประเทศส่งต่อ ไปยังผู้ผลิต ไบโอดีเซลเพือใช้ เป็ นสารตังต้ น เป็ นต้ น ทังนี ในปี 2564 นี บริ ษัทสามารถลดปริ มาณของเสีย ทีต้ อ ง
นําไปกําจัดด้ วยการฝั งกลบและเผาลงได้ กว่าร้ อยละ 40 เมือเทียบกับปี ฐาน/14


การจัดหาอย่ างรับผิดชอบต่อโลก
เพราะวัต ถุดิบ เพือการผลิ ตสิน ค้ าของบริ ษัทมีพื นฐานจากทรัพ ยากรธรรมชาติ บริ ษัทจึ งมุ่งมันในการดํ าเนิ น ธุรกิ จทีร่ วมบรรเทา
ผลกระทบทางสิงแวดล้ อมและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่คุณ ค่าของบริ ษัท ตังแต่การจัดหาวัตถุดิบอย่าง
รับผิดชอบ จนกระทังการแก้ ปัญหาด้ วยวิถีทางธรรมชาติ (Nature-Based Solutions)
การบริ หารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
เพือการพัฒนาและการเติบโตขององค์กรอย่างยังยืนภายใต้ วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” บริ ษัทเล็งเห็นถึงความสํ าคัญ ในการจัดการ
พืนฐานความมันคงในการจัดหาอย่างรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน สร้ างการเจริญเติบโตอย่างยังยืนตลอดกระบวนการดําเนินงาน
ของบริ ษัทและคู่ค้าธุรกิจ ตังแต่ปี 2558 บริ ษัทจึงได้ เริมแบ่งปั นแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบผ่านการสือสารและ
การฝึ กอบรมในเรื องนโยบายการจัดหาอย่ างยังยืนและแนวปฏิบั ติสําหรั บคู่ค้าธุรกิจ และขยายการส่งมอบนโยบายไปยังคู่ค้ า
ธุรกิ จในต่างประเทศ รวมถึงได้ ผนวกการประเมิ นตนเองด้ านความยังยื นทังในมิ ติสิงแวดล้ อม สังคม และการกํ ากับ ดูแลกิจการ
(Environment, Social, and Governance: Supplier Sustainability Self-Assessment) ของคู่ ค้ าธุ ร กิ จ มาเป็ นส่ ว นหนึ งในการ
ประเมินด้ านความยังยืนของคู่ค้าธุรกิจเบืองต้ น ตามแนวทางการบริ หารจัดการห่ วงโซ่ อุปทานอย่ างยังยืนของซีพีเอฟ (CPF
Supply Chain ESG Management Approach)
บริ ษัทมีแผนพัฒนาคู่ค้าธุรกิจอย่างยังยืนผ่านการสือสารและแลกเปลียนความรู้ในการเข้ าพบคู่ค้า (On-site visit) การตรวจประเมิน
การจั ด งาน Capacity Building for Partnership และการจั ด การประชุม กลุ่ม ย่ อ ย (Supply Chain Sustainability Focus Group)
ระหว่างคู่ค้าธุรกิจหลักและตัวแทนของบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี เพือสือสารและหารื อร่ วมกันในประเด็นด้ านการบริ หารจัดการต่างๆ
ภายใต้ นโยบายการจัดหาอย่างยังยืนฯ นอกจากนี บริ ษัทยังได้ ลงนามความร่ วมมือ (MOU) กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ในการดําเนินงานภายใต้ “โครงการความร่ วมมือพัฒนาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย” เพือให้ ความรู้เกียวกับ
การบริ หารจัดการแรงงานและสนับสนุนให้ ส ถานประกอบกิจการในห่วงโซ่อุปทานบริ หารจัดการแรงงานด้ วยความรับผิ ดชอบและ
ถูกต้ องตามกฎหมาย ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และสอดรับกับนโยบายของบริ ษัท
การจัดหาวัตถุดิบทีมาจากแหล่งทียังยื น/ปราศจากการตัดไม้ทําลายป่ า
บริ ษัทไม่สนับสนุนแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบหลักทางการเกษตรทีไม่มีเอกสารสิทธิหรื อบุกรุ กพืนทีป่ า และต้ องไม่มาจากแหล่งทีมาของ
ปลาป่ นทีเสียงต่อการสูญพันธุ์ โดยบริ ษัทจะจัดหาวัตถุดิบหลักทีสามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ ถึงพืนทีเพาะปลูกหรื อแหล่งทีมา ซึง
สอดคล้ องกับความมุ่ งมั นว่ าด้ ว ยความหลากหลายทางชีวภาพและการต่ อต้ านการตั ดไม้ ทํา ลายป่ า และมีเป้ าหมายทีจะ
จัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรทีใช้ ในกระบวนการผลิต จํานวน 5 รายการ ได้ แก่ ปลาป่ น ข้ าวโพด ถัวเหลือง นํามันปาล์ม และ
มันสําปะหลัง ทีสามารถตรวจสอบย้ อนกลับถึงต้ น ทาง/พืนทีเพาะปลูก ได้ อย่างครบถ้ วน รวมถึ ง บริ ษัทได้ ตังเป้ าหมายทีจะจัดหา
วัตถุดิบหลักทีมาจากพืนทีทีได้ รับการตรวจสอบแล้ วว่าปราศจากการตัดไม้ ทําลายป่ า ภายในปี 2573
ตั งแต่ ปี 2558 จนถึ ง ปั จจุ บ ัน ปลาป่ นทั งหมดที จั ด หาและใช้ ในกิ จ การประเทศไทยมาจากผลพลอยได้ จากโรงงานแปรรู ป
(By-Product) รวมถึงการจัดหาและใช้ ปลาป่ นจากผลพลอยได้ จากโรงงานแปรรูป (By-Product) ในกิจการประเทศเวียดนามได้ รับ
การรั บรองมาตรฐาน MarinTrust ซึงเป็ นมาตรฐานการผลิต ปลาป่ นและนํามันปลาอย่ างยังยืนในระดับ สากลทีดี ทีสุดในปั จจุบัน
สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ แ ละไม่ เป็ นผลพลอยได้ จากพันธุ์ทีมีค วามเสียงต่อการสูญ พันธุ์ ตามนิย ามในบัญ ชีแ ดงของ IUCN
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(World Conservation Union) และกําลังดําเนินงานเพือขยายการดําเนินงานจัดหาปลาป่ นอย่างรั บผิดชอบในกิจการต่างประเทศ
ต่อไป
ข้ าวโพดทีใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ในกิจการประเทศไทยทังหมดถูกจัดหาภายใต้ ระบบตรวจสอบย้ อนกลับ (Corn Traceability) ที
บริ ษัทได้ พัฒนาขึนตังแต่ ปี 2559 เป็ นต้ นมา ซึงคู่ ค้าจะต้ องระบุข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและ/หรื อหนังสือจดทะเบีย นนิติบุคคล มี
เอกสารสิท ธิทีดินถูก ต้ องตามกฏหมาย ไม่บุก รุกพืนทีป่ า ก่อ นทีจะเริ มขายผลผลิต ให้ กับซีพีเอฟ และสามารถตรวจสอบย้ อนกลับ
ข้ า วโพดถึ ง พื นที เพาะปลูก ได้ 100% นอกจากนี บริ ษั ท ได้ เดิ น หน้ า พัฒ นาแนวทางการจั ด หากากถั วเหลื อ ง นํ ามั น ปาล์ ม และ
มันสําปะหลังทีสามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ รวมถึงได้ วางแผนการติดตามและตรวจสอบทีมาของวัตถุดิบหลักเพือให้ มนใจได้
ั
ว่า
ปราศจากการตัดไม้ ทําลายป่ า
ขณะเดียวกัน บริ ษัท ได้ ส่งเสริ มความรู้และทักษะการเพาะปลูกทีถูก ต้ องสอดคล้ องตามมาตรฐานสินค้ าเกษตร มกษ .4402-2553
(Thai Agricultural Standard–TAS 4402-2010, Good Agricultural Practices for Maize) ตังแต่การวิเคราะห์ดิน วิธีการเพาะปลูก
การใช้ ปยที
ุ๋ เหมาะสม การกําจัดวัชพืช และการใช้ สารเคมีทีถูกต้ องแก่เกษตรในโครงการ “เกษตรพึงตน ข้ าวโพดยังยืน” ตังแต่ปี 2558
ทังยังได้ พฒ
ั นาสือกลางทีจะช่วยให้ เกษตรกรรายย่อยในประเทศไทยสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเพือการซือ-ขายผลผลิต องค์ความรู้ในการ
เพาะปลูกเพือให้ ได้ ผ ลผลิตมากขึน และช่วยในการบริ หารจัดการการขนส่งวัตถุดิบสู่โรงงานผลิตอาหารสัตว์หรื อจุดรั บซือผลผลิต
ได้ มาอย่างต่อเนือง
ความหลากหลายทางชี วภาพ
บริ ษัทไม่เพีย งให้ ค วามสํ าคัญ กับการดําเนินงานอย่างยังยืนตังแต่ต้ นทางการได้ มาของวัต ถุดิบ ทางการเกษตร ซี พี เอฟยังเห็นถึง
ความสํ าคัญ ของการส่งเสริ มการพัฒนาการประมงแบบหลากหลายสายพันธุ์ซึงเป็ นลักษณะเฉพาะของท้ องทะเลในแถบอ่าวไทย
และการนําแนวทางการแก้ ปัญหาด้ วยวิถีธรรมชาติ (Nature-Based Solutions) เข้ าเป็ นส่วนหนึงในการบรรเทาผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพซึงมีความสําคัญต่อระบบนิเวศของโลก
ซีพีเอฟในฐานะสมาชิกสมาคมผู้ผลิต อาหารสัตว์ไทยได้ ทํางานร่วมกับคณะพัฒนาระบบการผลิต สินค้ าและผลิ ตภัณฑ์ประมงไทย
(Thai Sustainable Fisheries Roundtable : TSFR) ดํา เนินงานส่งเสริ มการจัด หาวัตถุดิบปลาป่ นอย่างยังยื นในแถบอ่าวไทยซึงมี
ความหลากหลายของสายพันธุ์สตั ว์นําในท้ องทะเลให้ ได้ รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ผ่านโครงการ Fishery Improver Project
หรือ FIP พร้ อมจัดทําแผนงาน (Fishery Action Plan: FAP) ของฝั งอ่าวไทยตังแต่ปี 2559 โครงการฯ ดังกล่าวได้ รับการอนุมัติเข้ าสู่
มาตรฐานการประมงยังยืน MarinTrust Improvement Programme เมือปี 2563 ตามข้ อกํ าหนดของมาตรฐาน MarinTrust แบบ
Multi-species Assessment Methodology เป็ นโครงการแรกของโลก ซึงถือเป็ นความสําเร็ จครังสําคัญ ในการปกป้องและอนุรัก ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้ องทะเลของประเทศไทย
ตังแต่ปี 2557 บริ ษัทดําเนินโครงการซีพีเอฟ ปลูก-ปั น-ป้อง ป่ าชายเลน อย่างต่อเนือง จากความทุ่ม เทในการอนุรักษ์ และฟื นฟูป่า
ชายเลน ใน 5 จังหวัดในประเทศไทย ทําให้ ระบบนิเวศป่ าชายเลนอุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์นําวัยอ่อนส่งผลให้ ทรัพยากร
สัตว์นํากลับคืน ชุมชนโดยรอบสามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทีได้ รับการฟื นฟู โดยชุมชนในโครงการสองพืนที ได้ แก่
ชุมชนปากนําประแส จังหวัดระยอง และชุมชนบางหญ้ าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร สามารถต่อยอดพัฒนาการท่องเทียวเชิงนิเวศโดย
ชุมชน
บริ ษัทดําเนินโครงการซีพีเอฟรักษ์ นิเวศ ลุ่มนําป่ าสัก เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี ในประเทศไทย ตังแต่ปี 2559 จนถึงปั จจุบัน
สามารถเปลียนพืนทีแห้ งแล้ งเป็ นป่ าสีเขียวทีมีพนั ธุ์ไม้ หลากหลายชนิด คืนความชุ่มชืนกลับสู่ธรรมชาติ บริ ษัทได้ ติดตามและสํารวจ
ประชากรสัตว์มีป่าโดยใช้ กล้ องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap) ในพืนทีเขาพระยาเดินธง พบว่ามีสุนัขจิงจอกซึงเป็ นสัตว์ป่า
คุ้มครองเข้ ามาใช้ ประโยชน์ ในพืนทีของการฟื นฟูเขาพระยาเดิน ธง นอกจากนี ยังพบนกจาบปี กอ่อนป่ าสน หรื อ Pine Bunting ใน
พืนทีโครงการเขาพระยาเดินธงเป็ นครังแรกทังในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึงได้ รวบรวมเป็ นข้ อมูลพืนฐาน
เพือการติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพในโครงการยุทธศาสตร์ เพือการแก้ ปัญหาด้ วยวิถีธรรมชาติ
(Nature-Based Soutions) โดยทําให้ บริ ษัทสามารถวัดผลความคืบหน้ าได้ ต่อไป
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สร้ างคุณค่ า ปราศจากขยะ
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารจัดการของเสียทีเกิดจากการกระบวนการผลิตอาหาร การบริ โภค และการจัดการหลัง
การบริ โภค ทังขยะอาหารและบรรจุภ ัณ ฑ์อ าหารหลังการบริ โภคซึงเป็ นประเด็นปั ญ หาระดับโลกทีบริ ษัทไม่ สามารถละเลยได้ ใน
ฐานะผู้ผลิตอาหาร บริ ษัทมุ่งมันในการมีส่วนร่ วมแก้ ปัญหาการสูญเสี ยอาหาร ขยะอาหาร และบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือใช้ ทรัพยากรให้ เกิด
คุณค่าสูงสุด ด้ วยการกําหนดเป้าหมาย นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการสูญเสียอาหารและขยะอาหารและด้ านบรรจุ
ภัณฑ์ ทยัี งยืนบนพืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
ซีพีเอฟกํ าหนดนโยบายด้ านการจัดการสูญ เสียอาหารและขยะอาหาร โดยมีเป้าหมาย ส่งเสริ มการลดการสูญ เสียอาหารในห่วงโซ่
คุณค่า และลดปริ มาณขยะอาหาร ในกระบวนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นศูนย์ภายในปี 2573/15 โดยมีแนวทางปฎิบตั ิดงั นี
- จัดทําฐานข้ อมูลการสูญ เสียอาหาร อาหารส่วนเกิน และขยะอาหารสอดคล้ องกับข้ อกําหนด Food Loss & Waste Protocol เพือ
ประเมินการสูญเสียอาหารและขยะอาหารและหามาตรการป้องกันและลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารให้ น้อยลง
- ลดการสูญ เสี ยอาหาร อาหารส่วนเกิน และขยะอาหาร ตลอดกระบวนการผลิต การขนส่ง รวมถึ งช่อ งทางการขายอาหารและ
ร้ านอาหาร ด้ วยการวางแผนทีมีประสิทธิ ภาพตลอดกระบวนการผลิต การควบคุมกระบวนการ การควบคุมคุ ณ ภาพ การเก็บ
รักษาและการตรวจสอบ และการเพิมมูลค่าผลผลิตพลอยได้ อาหารส่วนเกิน และขยะอาหาร
- สนับสนุนการนําอาหารสูญเสีย อาหารส่วนเกิน และขยะอาหารมาหมุนเวียนไปใช้ ประโยชน์บนพืนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ซึงก่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อสัง คม ลดผลกระทบต่ อสิ งแวดล้ อ ม และการเปลียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น การนําเปลือกไข่ ไปเป็ นวัสดุปรับปรุงดิน การบําบัดนําทิงทีมีอินทรี ย์วตั ถุ เช่น เลือด และไขมัน ด้ วยระบบไบโอ
ก๊ าซผลิตพลังงานชีวภาพเพือผลิตไอนําใช้ ในกระบวนการผลิต
- สร้ างความตระหนักและส่งเสริ มด้ านการบริโภคและการผลิตอย่างยังยืน เพือลดการสูญเสียอาหารอาหารส่วนเกิน และขยะอาหาร
ให้ แก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย ด้ วยการมีโครงการความร่วมมือต่างๆ การสือสาร การให้ ความรู้ และการรณรงค์ ไม่ว่าจะเป็ น โครงการ “กิน
เกลียง เลียงโลก” รณรงค์ให้ เพือนพนักงานบริ โภคอาหารอย่างรู้ คุณค่า ไม่เหลือทิงเป็ นขยะอาหาร และโครงการ “Circular Meal
มือนีเปลียนโลก” ร่ วมมือกับภาคีเครื อข่ายมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (ประเทศไทย) หรื อ SOS และบริ ษัท จีอีพีพี สะอาด
จํากัด หรือ GEPP เพือนําอาหารส่วนเกินในกระบวนการผลิตและการจัดจําหน่าย รวมถึงวัตถุดิบ ไปส่งมอบให้ กับชุมชนต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานคร เพือปรุงเป็ นมืออาหารและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ จา่ ยสําหรับสมาชิกในชุมชน
บรรจุภณ
ั ฑ์ ยงยื
ั น
ซีพีเอฟมุ่งมันวิจยั และพัฒนาการออกแบบและการจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างยังยืนบนพืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่
คุณค่า เพือใช้ ทรัพยากรในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ลดปั ญหาขยะจากบรรจุภณ
ั ฑ์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริ มการใช้
วัสดุทีช่วยลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม
- มุ่งมันพัฒนาบรรจุภ ัณฑ์ ทีลดการใช้ ทรัพยากรให้ น้อยทีสุด ตังแต่ปี 2556 ธุรกิจอาหารสัตว์บกนําถังบรรจุอาหารสัตว์ขนาดใหญ่
(Bulk Feed Tank) มาใช้ ทดแทนการใช้ ถุงบรรจุอาหารสัตว์พลาสติก ตังแต่ปี 2549 ธุรกิจการเลียงกุ้งได้ นําถัง Q-Pass Tank ซึง
สามารถนํามาล้ างฆ่าเชือและใช้ ใหม่ได้ มาใช้ แทนถุงพลาสติกบรรจุลกู กุ้ง ธุรกิจผลิตไก่เนือครบวงจรในกิจการประเทศไทยเปลียน
มาใช้ กระบะสแตนเลสแทนถุงพลาสติก ขนย้ ายชินส่วนผลิต ภัณ ฑ์ ใ นกระบวนการผลิ ต ตะกร้ า พลาสติ ก ที นํ ากลับ ไปใช้ ซําได้
ใช้ ขนส่งผลิต ภัณ ฑ์ อาหารระหว่างโรงงานผลิต ศูนย์ก ระจายสินค้ า และนําส่งลูกค้ า และบริ ษัทพยายามลดใช้ พ ลาสติก ใช้ ค รั ง
เดียวทิง ได้ แก่ ออกแบบแก้ วยกดืมเพือลดการใช้ หลอดพลาสติกในร้ านสตาร์ คอฟฟี และใช้ ภาชนะทีนํามาใช้ ซําได้ แทนการบรรจุ
ภัณฑ์ประเภทใช้ ครังเดียวทิงเมือรับประทานอาหารภายในร้ านอาหารเชสเตอร์
- ร่ วมกับ ผู้ ผลิ ต วัส ดุแ ละผู้ผลิ ตบรรจุภัณ ฑ์ ใ นการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ที คํา นึ งถึ งคุ ณ ภาพและความปลอดภัย ของอาหารและ
สามารถหมุนเวียนนํากลับมาใช้ ได้ โดยพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีนํากลับไปใช้ ใหม่ได้ 100% เช่น สินค้ าหมูสดและไก่สดแช่เย็น
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ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

CP Selection และ ผลิต ภัณ ฑ์ CP ไข่ม้ วนออมเล็ต ซึงใช้ เทคโนโลยีพ ลาสติกฟิ ล์ม 2 ชันทีเป็ นชนิด เดี ย วกัน (Mono Material)
รวมถึงนําวัสดุรีไซเคิลมาใช้ ในบรรจุภ ัณ ฑ์ต่างๆ โดยต้ องไม่กระทบต่อคุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์อาหาร กล่องกระดาษและกล่อ ง
กระดาษลูกฟูกทีใช้ บรรจุสินค้ าเพือการขนส่ง ทําจากกระดาษรี ไซเคิล ถาดไข่ไก่ทําจากกระดาษรี ไซเคิลหรื อพลาสติก PET รี ไซเคิล
(rPET) เป็ นต้ น
สามารถดูรายละเอีย ดเพิมเติมของความมุ่งมัน“การบริ หารทรัพยากรทีเป็ นเลิศ” “การจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก” และ “สร้ าง
คุณค่า ปราศจากขยะ” ได้ ทีรายงานความยังยืน ประจําปี 2564 ในบทดินนําป่ าคงอยู่
จากความมุ่งมันในการดําเนินธุรกิจทีผนวกภายใต้ กลยุทธ์ด้านความยังยืนมาอย่างต่อเนือง บริ ษัทมีแผนบริ หารจัดการประเด็นต่างๆ
และปรับตัวให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และพร้ อมรับการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนในอนาคต ทังในเรือง นวัตกรรมอาหารเพือเพิม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ การให้ ข้อมูลผู้บริ โภค การดูแลสวัสดิภาพสัตว์ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การดูแลคู่ค้าและชุมชน การบริ หาร
ทรัพยากร การจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (Food Loss and Waste) รวมถึงบรรจุภัณฑ์ เพือให้ บริ ษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้
อย่างมันคงและยังยืน

หมายเหตุ: ผลการดําเนินงานด้ านความยังยืน ประจําปี 2564 ได้ แสดงรายละเอียดไว้ ในรายงานความยังยืน ประจําปี 2564
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บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
4.

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)

4.1

ผลการดําเนินงาน

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานต่อไปนี เป็ นการวิ เคราะห์ ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริ ษั ท
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
4.1.1 การลงทุนทีสําคัญระหว่ างรอบบัญชี
การโอนกิจการทังหมดของบริ ษัท ซี.พี. รี เทล โฮลดิ ง จํากัด เข้ าทํ าการโอนกิจการให้ แ ก่ บริ ษัท สยามแม็ คโคร จํากัด (มหาชน)
(“MAKRO”) และการเสนอขายหุ้นใน MAKRO ให้ แก่ประชาชนทัวไป
ในระหว่างไตรมาสที 4 ของปี 2564 บริษัท ซี.พี. รี เทล โฮลดิง จํากัด (“CPRH”) ซึงเป็ นบริ ษัทร่วมทีซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้ อมในสัดส่วน
ร้ อยละ 20.00 ผ่ า นบริ ษัทย่ อยแห่ง หนึ ง (บริ ษั ท ซี .พี .เมอร์ แ ชนไดซิง จํา กั ด (“CPM”)) ได้ เข้ าทํา การโอนกิ จการทังหมด (“EBT”) ให้ แ ก่
MAKRO โดย MAKRO ได้ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญ เพิมทุนให้ แก่ CPRH เพือชําระเป็ นค่าตอบแทนสําหรั บการทํา EBT ดังกล่าว ทําให้
บริษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 10.21 ใน MAKRO โดยรายการดังกล่าวได้ เสร็ จสินเมือวันที 25 ตุลาคม 2564
จากการได้ มาซึงหุ้น MAKRO ตามทีกล่าวมาข้ างต้ นเป็ นผลให้ CPM และผู้ถือหุ้น MAKRO อีก 1 ราย มีหน้ าทีต้ องทําคําเสนอซือ
หลักทรั พ ย์ทังหมด (Mandatory Tender Offer) ที ราคาหุ้นละ 43.50 บาท ในช่ วงระหว่างวันที 27 ตุ ลาคม - 30 พฤศจิก ายน 2564 เมื อ
สินสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซือ CPM รับซือหุ้นสามัญใน Makro จํานวน 1,372 หุ้น คิดเป็ นมูลค่า 0.06 ล้ านบาท
ช่วงระหว่างวันที 4 - 9 ธันวาคม 2564 MAKRO ได้ ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ประชาชนทัวไป (“PO”)
ซึง CPM ได้ นํ าหุ้น MAKRO จํานวน 66,000,000 หุ้ น ร่ วมเสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนทัวไปด้ วย โดยภายหลังการ PO เสร็ จสิ น บริ ษั ท มี
สัดส่วนการถือหุ้นใน MAKRO คิดเป็ นร้ อยละ 8.85
4.1.2 การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน

ในปี 2564 การระบาดของโรค COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทัวโลก สําหรับธุรกิจของบริ ษัทได้ รับผลกระทบจากการ
ระบาดที รุ นแรงขึนของโรค COVID-19 ซึงทําให้ กํ าลังซือของผู้บริ โภคลดลงและต้ นทุนในการดําเนิน งานของบริ ษัทเพิมขึน อัน ส่ งผลให้
บริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 13,028 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 50 เมือเทียบกับปี ก่อน จากปั จจัยหลัก ดังนี
1. อัตรากําไรขันต้ นอยู่ทีร้ อยละ 13 อยู่ในระดับทีตํากว่าปี ทีผ่านมาทีร้ อยละ 18 โดยมีปัจจัยหลักมาจากระดับราคาสุกร โดยเฉพาะ
ในประเทศเวียดนามทีปรับตัวลดลงประมาณร้ อยละ 20 และต้ นทุนการผลิตอาหารสัตว์ทีปรับเพิมขึนจากราคาวัตถุดิบทัวโลกที
ปรับตัวสูงขึนเฉลียมากกว่าร้ อยละ 20 จากปี ก่อน
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2 ราคาสุกรทีปรับตัวลดลงยังส่งผลให้ กําไร(ขาดทุน)จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพลดลง 2,111 ล้ าน
บาทจากปี ก่อน
3. ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน ลดลง 5,087 ล้ านบาท จากปี ทีผ่านมา โดยส่วนใหญ่ มาจากผลการดํ าเนินงานของบริ ษัทร่ วมใน
ประเทศจีน ประเทศแคนาดา และ CPALL ทีลดลง
รายได้ จากการขายของบริ ษัทในปี 2564 มีจํานวน 512,704 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 13 จากปี ก่อน ส่วนใหญ่ มาจากการเปลียน
สถานะของ Chia Tai Investment Co., Ltd. จากบริ ษัทย่อยเป็ นบริ ษัทร่วมเมือเดือนธันวาคม 2563 ทังนี หากไม่นับผลกระทบจากการ
เปลียนสถานะดังกล่าว รายได้ จากการขายในปี 2564 ปรับตัวเพิมขึนร้ อยละ 10
4.1.3 ผลการดําเนินงานแบ่ งตามกิจการ

1. กิจการประเทศไทย
1.1 ในประเทศ
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรูป
ธุรกิจอาหาร
1.2 ส่ งออก
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรูป
ธุรกิจอาหาร
2. กิจการต่ างประเทศ
2.1 ประเทศจีน (CPP)
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรูป
ธุรกิจอาหาร
2.2 ประเทศเวียดนาม
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรูป
ธุรกิจอาหาร
2.3 ประเทศอืนๆ
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจเลียงสัตว์และแปรรูป
ธุรกิจอาหาร
รายได้ จากการขายรวม
รายได้ อนื
รวมรายได้

ปี 2563
ล้ านบาท ร้ อยละ
180,570
31%
151,429
26%
38,563
7%
89,952
15%
22,914
4%
29,141
5%
58
0%
8,506
1%
20,577
3%
409,143
69%
157,688
27%
117,430
20%
30,072
5%
10,186
2%
107,793
18%
28,043
5%
75,181
13%
4,569
1%
143,662
24%
34,097
6%
70,980
12%
38,585
7%
589,713 100%
18,072
607,785

ปี 2564
เปลียนแปลง
ล้ านบาท ร้ อยละ
189,191
37%
5%
160,050
31%
6%
43,441
8%
91,893
18%
24,716
5%
29,141
6%
0%
104
0%
6,951
1%
22,086
4%
323,513
63%
-21%
30,456
6%
-81%
N/A
20,050
4%
10,406
2%
111,111
22%
3%
33,066
6%
72,209
14%
5,836
1%
181,946
35%
27%
50,461
10%
86,343
17%
45,142
9%
512,704 100%
-13%
16,256
528,960
-13%
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- กิจการประเทศไทย
กิจการประเทศไทยมีสัดส่วนรายได้ จากการขายคิด เป็ น ร้ อยละ 37 ของรายได้ จากการขายรวมของบริ ษัท โดยมีรายได้ จากการ
ขายอยู่ที 189,191 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 5 จากปี ก่อน โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิมขึนจากการขายอาหารสัตว์ทีปรับตัวเพิมขึน
และการส่งออกอาหารแปรรูปทีเพิมขึน
- กิจการต่ างประเทศ
กิจการต่างประเทศมีสัดส่วนรายได้ จากการขายคิดเป็ นร้ อยละ 63 ของรายได้ จากการขายรวมของบริ ษัท โดยมีรายได้ จากการ
ขายอยู่ ที 323,513 ล้ า นบาท ลดลงร้ อยละ 21 จากปี ก่ อ น ซึ งเป็ นผลมาจากการเปลี ยนสถานะของ CTI ทั งนี หากไม่ นั บ
ผลกระทบจากการเปลียนสถานะดังกล่าว รายได้ จากการขายปี 2564 ปรับตัวเพิมขึนร้ อยละ 10 จากการขยายงานอย่างต่อเนือง
ของกิจการในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงประเทศมาเลเซีย อินเดีย และฟิ ลิปปิ นส์
4.2.

ฐานะการเงิน
(1) สินทรั พย์
ณ วันที 31 ธั นวาคม 2564 สิน ทรัพ ย์รวมของบริ ษั ท มีจํ านวน 842,681 ล้ านบาท ประกอบด้ ว ยสิ น ทรัพ ย์ หมุนเวียนจํ านวน
216,550 ล้ านบาท ที ดิน อาคารและอุป กรณ์ จํานวน 230,507 ล้ านบาท ค่ าความนิ ยมจํ านวน 60,817 ล้ านบาท เงินลงทุ น
ระยะยาวจํานวน 265,874 ล้ านบาท และอืนๆ จํานวน 68,933 ล้ านบาท
สินทรัพย์รวมเพิมขึนจากสินปี 2563 จํานวน 80,962 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11 สาเหตุหลักมาจาก
- สินค้ าคงเหลือทีเพิมขึนจํานวน 21,295 ล้ านบาท จากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และการสํารองวัตถุดิบทีเพิมขึน
- สิน ทรัพย์ชีวภาพเพิมขึนจํานวน 10,457 ล้ านบาท ส่วนใหญ่จากปริ มาณสุกรขุนคงเหลือทีเพิมขึนจากภาวะสินค้ าล้ นตลาด
ในประเทศเวียดนาม
- เงิน ลงทุน ระยะยาวเพิ มขึ นจํา นวน 15,599 ล้ า นบาท ส่ วนใหญ่ จากการได้ ม าซึงหุ้ นสามัญ ใน MAKRO จากการเข้ าทํ า
รายการ EBT ของ CPRH ทําให้ มีมลู ค่าเงินลงทุนเพิมขึนจํานวน 7,349 ล้ านบาท และได้ ส่วนแบ่งกําไรจาก CP ALL จํานวน
4,391 ล้ านบาท
- ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิมขึนจํานวน 30,369 ล้ านบาท ส่วนใหญ่จากการซือธุรกิจในอินเดียและรัสเซียจํานวน 10,899
ล้ านบาท และขยายการดําเนินงานของธุรกิจอาหารสัตว์ โรงชําแหละสุกรและอาหารแปรรูป
(2) หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 หนีสินรวมของบริ ษัทมีจํานวน 555,544 ล้ านบาท ประกอบด้ วยเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนจํานวน
44,372 ล้ านบาท หนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวน 430,717 ล้ านบาท หนีสินตามสัญญาเช่าจํานวน 33,900 ล้ านบาท และอืนๆ
จํานวน 46,555 ล้ านบาท
หนีสินรวมมีจํานวนเพิมขึนจากสินปี 2563 จํานวน 56,004 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11 โดยการเปลียนแปลงทีเกิดขึนส่วนใหญ่
เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวน 46,471 ล้ านบาท เพือขยายการดําเนินงาน ลงทุนเพิมเติมและ
จ่ายชําระคืนเงินกู้ โดยหุ้นกู้เพิมขึนจํานวน 22,754 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิมขึนจํานวน 36,328
ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธัน วาคม 2564 ส่ วนของผู้ถือ หุ้นมี จํานวน 287,137 ล้ านบาท เพิมขึนจากสินปี 2563 จํานวน 24,958 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 10 ส่วนใหญ่เพิมขึนจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินจํานวน 16,862 ล้ านบาท
(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทมีลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนสุทธิจํานวน 38,471 ล้ านบาท ซึงผู้บริ หารได้ กํ าหนดนโยบาย
ควบคุมความเสี ยงด้ านการให้ เครดิต โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้ าทุกรายที ขอวงเงินสิ นเชื อและพิจารณา
ปั จ จั ย อื นๆ ที อาจส่ ง ผลต่ อ ความเสี ยงด้ า นเครดิ ต ของลูก ค้ า ซึ งรวมถึ ง ความเสี ยงของการผิ ด นั ด ชํ า ระซึงเกี ยวข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรม และประเทศทีลูกค้ าดําเนินธุรกิจอยู่
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บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 73,431 ล้ านบาท ประกอบด้ วย วัตถุดิบจํานวน 40,765 ล้ านบาท
สิ นค้ า สําเร็ จรู ป จํา นวน 18,841 ล้ านบาท และอืนๆ จํานวน 14,941 ล้ านบาท ทังนี บริ ษัทมี ค่าเผือการปรับ ลดมูลค่าสินค้ า
ลดลงจํานวน 1,116 ล้ านบาท ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 1.5 ของสินค้ าคงเหลือรวม
(4) สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
ณ วันที 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษั ทมีก ระแสเงิน สดลดลงสุทธิจํานวน 22,029 ล้ านบาท โดยมี เงิน สดและรายการเที ยบเท่ า
เงินสด ณ วันสินงวดจํานวน 35,286 ล้ านบาท ลดลงจากสินปี 2563 ร้ อยละ 35 โดยมีกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมดังนี
กระแสเงินสดได้ มาจากการดําเนินงานจํานวน 6,420 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากกําไรจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ ไปในการลงทุนจํานวน 22,705 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ มาจากรายจ่ายลงทุนจํานวน 24,163 ล้ านบาทและซือ
บริษัทย่อยจํานวน 10,704 ล้ านบาท และได้ มาจากเงินปั นผลรับจํานวน 11,568 ล้ านบาท
กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 5,744 ล้ านบาท ส่วนใหญ่จากการจ่ายชําระเงินกู้ยืมและหุ้นกู้จํานวน 64,863
ล้ านบาท จ่ายดอกเบียและเงินปั นผลจํานวน 29,981 ล้ านบาท จ่ายชําระหนีสิน ตามสัญ ญาเช่า 5,046 ล้ านบาท และได้ มา
จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 49,393 ล้ านบาท และออกหุ้นกู้จํานวน 45,000 ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 หนีสินทีมีภาระดอกเบียประกอบด้ วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและตัวแลกเงินจํานวน 218,154
ล้ านบาท หุ้นกู้จํานวน 211,107 ล้ านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลกั ษณะคล้ ายทุนจํานวน 15,000 ล้ านบาท โดยเงินกู้ยืมระยะ
ยาวและหุ้นกู้ทีจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี เท่ ากับ 39,065 ล้ านบาท และถึงกํ าหนดชําระภายหลัง 1 ปี เท่ากับ 301,240
ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ทีคํานวณตามหลักเกณฑ์ที
ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ชุดทียังมิได้ ไถ่ถอน เป็ นดังนี
(หน่วย : เท่า)
หุ้นกู้ทีออกก่อนหุ้นกู้ CPF ครังที 2/2556/16
หุ้นกู้ CPF ครังที 2/2556 และหุ้นกู้ทีออกหลังจากนัน/17 /18

อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
งบรวม
งบเฉพาะกิจการ
1.75
1.06
1.35
N/A

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 อัตราส่วนหนีสิน รวมต่ อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที 1.93 เท่า เพิมขึนจากสินปี 2563 ทีมีอตั ราส่วน
อยู่ที 1.91 เท่า ในขณะทีความสามารถในการชําระหนีสินลดลงโดยพิจารณาจากอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกําไร
ก่อนดอกเบียจ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสือมและค่าตัดจําหน่าย ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที 8.33 เท่า เพิมขึนจากสินปี 2563 ที
มีอัตราส่วนอยู่ที 4.42 โดยเป็ นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินระยะยาวในปี 2564 จากการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินเพิมขึน และการปรับตัวลดลงของ EBITDA เป็ นผลมาจากราคาสุกรในประเทศเวียดนามปรับตัวลดลง อีก
ทังต้ นทุนการผลิตอาหารสัตว์ทีปรับเพิมขึนจากราคาวัตถุดิบทีสูงจากปี ก่อน โดยราคาสุกรทีปรับตัวลดลงส่งผลให้ ขาดทุนจาก
การเปลี ยนแปลงมูล ค่ ายุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ชีว ภาพเพิ มขึ น นอกจากนี ส่ วนแบ่ ง กํ า ไรจากเงิน ลงทุ น ลดลงจากผลการ
ดําเนิน งานของบริษัทร่วมในประเทศจีน ประเทศแคนาดา และผลการดําเนิน งานของ CPALL ทีลดลง นอกจากนีอัตราส่วน
ความสามารถชําระภาระผูกพัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที 0.42 เท่า ลดลงจากสินปี 2563 ทีมีอัตราส่วนอยู่ที 0.65 เท่า
โดยเป็ นผลมาจากการลดลงของ EBITDA ตามทีอธิบายข้ างต้ น
/16

อัตราส่วนหนีสิ นสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิ น 2.00:1.00 สําหรับงบการเงินรวม และไม่เกิ น 1.15:1.00 สําหรับงบการเงินเฉพาะ คํานวณตามข้อมูลในงบการเงินประจํางวดบัญชี สินสุด ณ วันที 30
มิ ถนุ ายน และวันที 31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบัญชี ทีผูส้ อบบัญชีได้สอบทานหรื อตรวจสอบแล้ว (แล้วแต่กรณี ) โดยหนีสิ นสุทธิ หมายถึง หนี สินทังหมดหักด้วยเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงินลงทุนชัวคราว และบวกด้วยภาระคําประกันหนี สิ นต่อบุคคล หรื อนิ ติบุคคลอืนๆ แต่ไม่รวมถึง (1) ภาระคําประกันหนีสินทีซี พีเอฟมีต่อบริ ษัทย่อย และภาระคําประกันหนีสินทีบริ ษัทย่อยมีต่อซี พีเอฟ
และ (2) หนีสิ นภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
17/
ไม่รวมถึงหุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ ทีมี ลกั ษณะคล้ายทุน
18/
อัตราส่วนหนี สินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิ น 2.00:1.00 สํ าหรับงบการเงิ นรวม โดยคํานวณตามข้อมูลในงบการเงิ นรวมประจํ างวดบัญชี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบัญชี ทีผู้สอบ
บัญชี ได้ตรวจสอบแล้ว โดยหนีสินสุทธิ หมายถึง หนีสิ นทังหมดทีมี ภาระดอกเบี ย ซึงไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด และเงิ นลงทุนชัวคราว
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นอกจากนี บริ ษั ท มี อัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งตามงบการเงิน รวมเท่ ากั บ 1.06 เท่ า เพิ มขึ นจากสินปี 2563 ซึ งอยู่ ที 0.95 เท่ า
เนื องจากการเพิ มขึ นของสิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวีย น ส่วนใหญ่ ม าจากสิ น ค้ า คงเหลื อ ที เพิ มขึนจากราคาวั ต ถุดิ บ อาหารสัต ว์ แ ละ
การสํารองวัต ถุดิบที เพิมขึน และสิน ทรัพย์ชีวภาพเพิ มขึ นจากปริ ม าณสุกรขุนคงเหลื อ เพิ มขึนจากภาวะสิ น ค้ าล้ น ตลาดใน
ประเทศเวียดนาม ในขณะทีหนีสินหมุนเวียนลดลงจากการออกตัวแลกเงินลดลง โดยมี Cash Cycle อยู่ที 47 วัน ซึงมากกว่า
ปี ก่อน ซึงอยู่ที 40 วัน ส่วนใหญ่ จากระยะเวลาขายสิน ค้ าเฉลี ยทีเพิมขึนจากการสํ ารองวัตถุดิบ ทีใช้ ในการผลิ ต อาหารสัต ว์
เพิมขึน รวมทังราคาวัตถุดิบทีเพิมขึน ทังนีจากกระแสเงินสดและอัตราส่วนสภาพคล่องต่างๆ ทําให้ บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอ
ในการดําเนินงาน ความสามารถในการชําระหนีและปฏิบตั ิตามเงือนไขการกู้ยืมได้
4.3

รายจ่ ายลงทุนในปี 2565
รายจ่ายลงทุนสําหรับปี 2565 สําหรับกิจการประเทศไทยและกิจการต่างประเทศมีจํานวนรวมประมาณ 25,000 ล้ านบาท (ไม่รวม
รายจ่ายลงทุนเพือการควบรวมและการซือกิจการ) โดยหลักเป็ นการลงทุนในธุรกิจสุกรในประเทศไทยและเวียดนาม ทังนี รายจ่ายลงทุน
ดังกล่าวอาจมีการปรับเปลียนได้ ตามสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป
4.4

การจ่ ายเงินปั นผล
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมือวันที 25 กุมภาพัน ธ์ 2565 ได้ มีมติอ นุมัติให้ จ่ายเงินปั น ผลจากผลการดํ าเนิน งานของซีพีเอฟ
ประจําปี 2564 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรวมทังสินในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยซีพีเอฟมีการจ่ายครังแรกเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.40
บาท เมือวันที 10 กันยายน 2564 คงเหลือเป็ นเงินปั นผลทีจะจ่ายครังทีสองในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกําไรส่วนทีหัก
ผลขาดทุน ทางภาษี ซึงผู้รับ เงินปั น ผลต้ อ งถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายตามหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขทีกําหนดไว้ ในประมวลรัษ ฎากร แต่ผ้ ูรับเงิน
ปั นผลทีเป็ นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี ตามมาตรา 47 ทวิ แห่ งประมวลรัษฎากร ในการนี คณะกรรมการบริ ษัทจะเสนอการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2565 ซึงจะจัดให้ มีขึนในวันที 26 เมษายน 2565 เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
4.5

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาทีรายงาน
เมือวันที 15 ธัน วาคม 2564 ทีการประชุมผู้ถือหุ้นพิเศษของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยทีบริ ษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้ อมในสั ด ส่ ว นร้ อยละ 52.25 มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ นํ า หุ้ นสามั ญ ของ CPP ออกจากการเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยหุ้นสามัญของ CPP ได้ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมือวันที
18 มกราคม 2565
เมื อวัน ที 25 มกราคม 2565 CPF Investment Co., Ltd. (“CPFI”) ซึ งเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที ซี พี เอฟถื อ หุ้ น ทางตรงในสัด ส่ว นร้ อยละ
100.00 ชําระราคาหุ้นสามัญของ CPP ทีถูกยกเลิกจํานวน 6,079,356,827 หุ้น เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25.26 จํานวนเงิน 6,991 ล้ านดอลลาร์
ฮ่องกง หรื อเที ยบเท่าประมาณ 29,808 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกระแสเงินสดภายในและกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทําให้ บ ริ ษัท มี สัดส่วน
ความเป็ นเจ้ าของใน CPP เพิมขึนจากร้ อยละ 52.25 เป็ นร้ อยละ 76.24
เมือวันที 9 ธันวาคม 2564 ซีพีเอฟได้ ยืนแบบแสดงรายงานข้ อ มูลเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิท ธิทีมี ลัก ษณะคล้ ายทุน ชําระคื นเงินต้ น
ั
เพียงคร้ งเดียวเมือเลิกบริ ษัท หรื อเมือบริ ษัทใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ (“หุ้นกู้”) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภายใต้ เงือนไขของหุ้นกู้ ซีพีเอฟมีสิทธิเลือนการชําระดอกเบียพร้ อมกับ สะสมดอกเบียจ่ายไปชําระในวันใดๆ ก็ได้ ให้ แ ก่ผ้ ถู ื อหุ้น กู้โดยไม่
จํากัดระยะเวลาและจํานวนคร้ั งตามดุลยพินิจของบริ ษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนทัวไป ในราคา
เสนอขายหน่วยละ ,000 บาท จํานวน 15,000,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 15,000 ล้ านบาท และมีห้ นุ กู้สํารองเพือเสนอขายเพิมเติมไม่เกิน
3,000,000 หน่วย คิด เป็ นมูล ค่าไม่เกิน 3,000 ล้ า นบาท รวมจํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขายทังสิ นไม่ เกิน 18,000,000 หน่ วย คิ ด เป็ นมูล ค่ารวม
ทังสินไม่ เกิน 18,000 ล้ านบาท อัต ราดอกเบียของหุ้นกู้ดังกล่ าวในปี ที 1-5 เท่ ากับร้ อยละ 4.50 ภายหลังจากปี ที 5 จะมี ก ารปรั บอัต รา
ดอกเบียทุกๆ 5 ปี โดยอ้ างอิงจาก (1) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (2) Initial Credit Spread และ (3) อัตราร้ อยละตามที
กําหนดไว้ ในหนังสือชีชวน หุ้นกู้ดังกล่าวได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือในระดับ “A-” แนวโน้ ม “คงที” โดย บริ ษัท ทริ สเรทติง จํากัด
เมือวันที 7 ธันวาคม 2564 ทังนี ซีพีเอฟจะทําการเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2565
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4.6

ปั จจัยทีมีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงส่ งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ถึงแม้ ว่าบางประเทศสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโรคจะดีขึน แต่กําลังซือก็ยงั ไม่กลับมาเป็ นปกติ ซึงส่งผลต่อปริมาณการซือขายและยังกดดันราคาเนือสัตว์ในหลายประเทศ
อีกด้ วย
จากความขัดแย้ งในประเทศยูเครนอาจจะส่งผลทําให้ ราคาวัตถุดิบ ผลิตอาหารสัตว์ยงั คงอยู่ในระดับทีสูง ทังนี บริ ษัทได้ มีบริ หาร
จัดการวัตถุดิบโดยการปรับเปลียนมาใช้ วัตถุดิบทดแทนที ยังคงคุณ ภาพและโภชนาการของอาหารสัตว์ไว้ คงเดิ ม เพือลดผลกระทบจาก
ราคาวัตถุดิบทีปรับเพิมขึน
ทังนี แม้ ว่าบริ ษัทจะมีมาตรการจัดการความเสียงทีมีผลกระทบต่อการดําเนิน งานของบริ ษัทอย่างเป็ นระบบตามแนวทางทีระบุไว้
ในส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน หัวข้ อ 2. การบริ หารจัดการความเสียง ให้ มาอยู่ในระดับทียอมรับได้ แต่ก็ยงั มีค วาม
เป็ นไปได้ ทีการดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสี ยงทีกําหนดไว้ อาจไม่มีประสิ ทธิ ผลเพี ยงพอทีจะลดความเสียงให้ อยู่ในระดับที
ยอมรับได้ และส่งผลให้ ผลการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์ ไว้ เนืองด้ วยปั จจัยภายนอกทีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การระบาด
ของโรคทีอุบตั ิใหม่ หรื อปั ญหาทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค
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ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

สรุปข้ อมูลตามงบการเงินรวมและอัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ
(ก) งบแสดงฐานะการเงินรวมของซีพีเอฟและบริ ษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนทีหมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนทีไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์ รวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน
ตัวแลกเงิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
หนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินระยะยาว
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

/19

2562
ล้ านบาท ร้ อยละ
32,094
5
33,118
5
60,987
10
37,104
6
15,343
2
178,646
28
130,654
21
1,647
197,430
31
8,520
1
87,762
14
14,405
2
8,057
1
6,930
1
455,405
72
634,051 100
72,204
11
21,818
3
32,184
5
42,727
7
28,778
5
197,711
31
196,494
31
9,596
1
11,377
2
217,467
34
415,178
65
218,873
35

ณ วันที 31 ธันวาคม
2563
ล้ านบาท ร้ อยละ
57,035
8
29,952
4
52,136
7
38,925
5
16,622
2
194,670
26
250,275
33
1,433
200,138
26
32,373
4
54,565
7
13,143
2
8,531
1
6,591
1
567,049
74
761,719 100
63,846
8
38,754
5
32,312
4
41,199
6
28,035
4
204,146
27
271,889
36
10,553
1
12,952
2
295,394
39
499,540
66
262,179
34

รายละเอี ยดของการลงทุนทีสําคัญระหว่างรอบบัญชี แสดงไว้ใน (4) การวิ เคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ หน้าที 85
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2564/19
ล้ านบาท ร้ อยละ
36,686
4
38,471
5
73,431
9
47,955
6
20,007
2
216,550
26
265,874
32
1,956
230,507
27
34,664
4
60,817
7
13,649
2
9,958
1
8,706
1
626,131
74
842,681 100
70,992
9
17,964
2
44,372
5
43,504
5
27,096
3
203,928
24
330,701
39
9,556
1
11,359
2
351,616
42
555,544
66
287,137
34

บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

(ข) งบกํ าไรขาดทุนรวมของซี พีเอฟและบริ ษัทย่อย สําหรับแต่ละปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564

รายได้ จากการขาย
กําไรจากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
กําไรจากการแลกเปลียนเงินลงทุนด้ วยหุ้น
รายได้ อนื
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ขาดทุน(กําไร)จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ
ต้ นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้ จ่ายบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
อืนๆ
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้ า
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรสําหรับปี ส่ วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่

ปี 2562
ปี 2563
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

ปี 2564/20
ล้ านบาท ร้ อยละ

532,573
8,090
4,217
544,880
456,269
(3,235)
57,396
13,785
14
524,229
8,893
29,544
5,446
24,098
(5,642)
18,456

512,704
2,388
7,849
6,019
528,960
446,815
2,381
50,602
16,596
516,394
4,167
16,733
2,654
14,079
(1,051)
13,028

98
1
1
100
84
(1)
11
3
97
2
5
1
4
(1)
3

589,713
1,575
11,199/21
5,298
607,785
482,470
270
62,021
16,818
367
561,946
9,254
55,093
11,001
44,092
(18,070)
26,022

97
2
1
100
80
10
3
93
2
9
2
7
(3)
4

(ค) งบกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมของซี พีเอฟและบริ ษัทย่อยสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน-สุทธิภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

24,098
(13,999)
10,099

44,092
12,212
56,304

14,079
25,262
39,341

ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

(959)

(24,545)

(6,913)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมส่ วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่

9,140

31,759

32,428

(ง) งบกระแสเงินสดรวมของซีพีเอฟและบริ ษัทย่อย สําหรับแต่ละปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2564

40,609

71,038

6,420

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(26,648)

(75,919)

(22,705)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

(12,034)

28,841

(5,744)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของยอดคงเหลือทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ

1,927
30,043
(1,593)

23,960
30,377
70

(22,029)
54,407
2,908

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสินงวด

30,377

54,407

35,286

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

/20
/21
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97
2
1
100
84
1
10
3
98
1
3
1
2
2

บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

(จ) อัตราส่วนทางการเงิ นทีสํ าคัญสําหรับงบการเงิ นรวมของซี พีเอฟและบริ ษัทย่อย
อัตราส่วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง/22 (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว/23 (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด/24 (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า/25 (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย/26 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าสําเร็จรูป/27 (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าสําเร็จรูปเฉลีย/28 (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ/29 (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย/30 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี/31 (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี/32 (วัน)
Cash Cycle/33 (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้ น/34 (ร้ อยละ)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน/35 (ร้ อยละ)
อัตราส่วนรายได้ อนต่
ื อรายได้ รวม/36 (ร้ อยละ)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร/37 (ร้ อยละ)
อัตรากําไรสุทธิ/38 (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น/39 (ร้ อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์/40 (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร/41 (ร้ อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์/42 (เท่า)

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

0.90
0.34
0.21
14.06
26
26.11
14
7.50
49
13.49
28
47

0.95
0.43
0.35
18.11
21
28.18
13
8.43
44
14.96
25
40

1.06
0.38
0.03
14.54
26
25.49
15
7.01
53
11.65
32
47

14.33
4.03
2.36
189.10
4.40
11.06

18.19
8.58
1.99
140.47
7.25
14.45

12.85
3.05
2.55
41.00
2.66
6.40

3.82
20.18
0.87

6.32
30.35
0.87

1.76
16.40
0.66

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียนรวม/หนีสิ นหมุนเวียนรวม
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงิ นลงทุนชัวคราว+ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื นสุทธิ )/หนีสินหมุนเวียนรวม
/24
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = เงินสดสุทธิ จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน/หนีสิ นหมุนเวียนเฉลี ย
/25
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า = รายได้จากการขายสุทธิ /ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนเฉลี ย
/26
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลี ย = 365/อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า
/27
อัตราส่วนหมุนเวี ยนสินค้าสําเร็จรู ป = ต้นทุนขาย/สินค้าสําเร็ จรูปเฉลีย
/28
ระยะเวลาขายสินค้าสําเร็จรูปเฉลี ย = 365/อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสําเร็จรูป
/29
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย/สินค้าคงเหลื อเฉลี ย
/30
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี ย = 365/อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
/31
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี = ต้นทุนสิ นค้า/เจ้าหนีการค้าเฉลี ย
/32
ระยะเวลาชําระหนี = 365/อัตราส่วนหมุนเวี ยนเจ้าหนี
/33
Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเฉลี ย+ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลีย–ระยะเวลาชําระหนี
/34
อัตรากํ าไรขันต้น = กํ าไรขันต้น/รายได้จากการขายสุทธิ
/35
อัตรากํ าไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดําเนิ นงาน/ รายได้จากการขายสุทธิ
/36
อัตราส่วนรายได้อืนต่อรายได้รวม = กํ าไรทีไม่ได้มาจากการดําเนินงาน/รายได้รวม (ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่ วมค้า)
/37
อัตราส่วนเงิ นสดต่อการทํากําไร = กระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงาน/กํ าไรจากการดําเนินงาน
/38
อัตรากํ าไรสุทธิ = กําไรสุทธิ /รายได้รวม (ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่ วมค้า)
/39
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กําไรสุทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่/ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเฉลีย
/40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กําไรสุทธิ /สิ นทรัพย์รวมเฉลี ย
/41
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (กําไรสุทธิ +ค่าเสือมราคา)/สิ นทรัพย์ถาวรสุทธิ เฉลี ย
/42
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม (ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่ วมค้า)/สิ นทรัพย์ รวมเฉลี ย
/22
/23

(4) การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที 93

บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
อัตราส่วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/43 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย/44 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน/45 (เท่า)
อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/46 (เท่า)
อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/47 (เท่า)
อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/48 (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล/49 (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสือมราคา และค่าตัดจําหน่าย/50 (เท่า)
อัตราส่วนตัวเงินจ่ายต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย/51 (เท่า)
อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียทีครบกําหนดภายใน 1 ปี
ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย/52 (ร้ อยละ)
อัตราเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย/53 (ร้ อยละ)
อัตราส่วนการออกตราสารหนีต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย/54 (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนีสินอืนๆ ทีมีภาระดอกเบียต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย/55 (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา
และค่าตัดจําหน่าย/56 (เท่า)
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนีสินรวม/57 (ร้ อยละ)

/43
/44
/45

/46

/47

/48
/49
/50

/51
/52

/53
/54
/55
/56

/57

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1.90
4.36
0.44
1.71
1.33
1.53
32.66

1.91
5.81
0.65
1.62
1.22
1.59
32.51

1.93
3.39
0.42
1.75
1.35
1.62
41.96

5.54
0.07

4.42
0.09

8.33
0.04

41.15
45.52
53.45
1.03

34.66
37.66
54.58
7.76

28.82
43.09
49.30
7.61

5.01
36.61

3.81
31.37

7.67
36.03

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนีสินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ย = กํ าไรก่อนดอกเบี ยจ่าย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจํ าหน่าย/ดอกเบียจ่าย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูก พัน = กํ าไรก่อนหักดอกเบี ย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจํ าหน่าย/(หนีสิ นระยะสันทีมีภาระดอกเบี ย + หนี สิ นระยะยาวที มี ภาระดอกเบี ยที ครบกํ าหนด
ภายใน 1 ปี )
อัตราส่ วนหนีสิ นสุทธิ ต่ อส่วนของผู้ถื อหุ้น = หนี สิ น สุทธิ /ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยหนี สิ นสุทธิ หมายถึ ง หนีสิน ทังหมดหักด้วยเงิ นสดและรายการเทีย บเท่าเงิ น สด และบวกด้วยภาระคําประกัน
หนี สินต่อบุคคล หรื อนิ ติบุคคลอื นๆ แต่ไม่รวมถึง ( ) ภาระคําประกันหนีสิ นที ซี พีเอฟมี ต่อบริ ษัทย่อย และภาระคําประกันหนี สินทีบริ ษัทย่อยมีต่อซี พีเอฟ และ ( ) หนีสิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
(คํานวณตามหลักเกณฑ์ทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ และหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทีออกและเสนอขายก่อนหุ้นกู้ CPF ครังที / )
อัตราส่วนหนีสินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถื อหุน้ = หนีสิ นสุทธิ /ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยหนีสินสุทธิ หมายถึ ง หนีสินทังหมดทีมีภาระดอกเบี ย ซึ งไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน หักด้วยเงิ นสดและ
รายการเทียบเท่าเงิ นสดและเงินลงทุนชัวคราว (คํานวณตามหลักเกณฑ์ทีระบุไว้ในข้อกํ าหนดสิทธิ และหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกูข้ องหุ้นกู้ CPF ครังที /
และหุน้ กู้ทีออกหลังจากนัน)
อัตราส่วนหนีสินทีมี ภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น= หนีสิ นทังหมดทีมี ภาระดอกเบี ย/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผล = เงิ นปันผลจ่าย/กํ าไรสุทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่ตามงบการเงิ นรวม
อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบี ยต่อกําไรก่อนดอกเบี ยจ่าย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสือมราคา และค่าตัดจํ าหน่าย = หนีสินทังหมดทีมีภาระดอกเบี ย/กําไรก่อนดอกเบี ยจ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสือมราคา และ
ค่าตัดจําหน่าย
อัตราส่วนตัวเงิ นจ่ายต่อหนีสิ นทีมี ภาระดอกเบีย = ตัวเงิ นจ่าย/หนีสิ นทังหมดทีมีภาระดอกเบีย
อัตราส่ วนหนี สิ นที มี ภาระดอกเบี ยที ครบกํ าหนดภายใน 1 ปี ต่อหนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย = (หนีสิ น ระยะสันทีมี ภาระดอกเบี ย+หนีสิ นระยะยาวทีมีภาระดอกเบียทีครบกํ าหนดภายใน 1 ปี )*100/
หนีสินทังหมดทีมีภาระดอกเบี ย
อัตราเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นต่อหนีสิ นทีมี ภาระดอกเบีย = (เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี+เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น+หนีสิ นจากการทําทรัสต์รีซีท)*100 /หนีสินทังหมดทีมีภาระดอกเบีย
อัตราส่วนการออกตราสารหนีต่อหนีสิ นทีมี ภาระดอกเบีย = (หุ้นกู้+ตัวแลกเงิน)/หนีสินทังหมดทีมี ภาระดอกเบีย
อัตราส่วนหนีสินอืนๆ ทีมี ภาระดอกเบี ยต่อหนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย = (หนีสิ นจากสัญญาเช่า+เงินกู้ยืมบริ ษัททีเกียวข้อง)/หนีสิ นทังหมดทีมีภาระดอกเบีย
อัตราส่วนหนีสิ นสุทธิ ต่อกํ าไรก่อนดอกเบี ยจ่ าย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสือมราคา และค่าตัดจํ าหน่าย = หนีสิ นสุทธิ /กํ าไรก่อนดอกเบี ยจ่ าย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสื อมราคา และค่าตัดจํ าหน่าย โดยหนีสิ นสุทธิ
หมายถึง หนีสินทังหมดทีมี ภาระดอกเบียหักด้วยเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
อัตราส่วนเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนีสิ นรวม = เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิน/หนีสินรวม

(4) การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที 94

บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
5.

ข้ อมูลทัวไปและข้ อมูลสําคัญอืน

5.1

ข้ อมูลบริษัท
บริ ษัททีออกหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีตังสํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์

โทรสาร
Website
E-mail

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

:
:
:
:
:
:

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (“ซีพีเอฟ”) ใช้ ชือย่อหลักทรัพย์ว่า “CPF”
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหาร ทังในประเทศและต่างประเทศ
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0107537000246
0-2766-8000
(ส่วนกลาง)
0-2766-8352 และ 8354
(สํานักเลขานุการบริ ษัท)
0-2766-8351, 8353, 8355 และ 8356 (สํานักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน)
: 0-2638-2139
: http://www.cpfworldwide.com
: csoffice@cpf.co.th
(สํานักเลขานุการบริ ษัท)
iroffice@cpf.co.th
(สํานักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน)

ข้ อมูลบริษัททีซีพีเอฟถือหุ้นตังแต่ ร้อยละ 10 ขึนไป
รายละเอียดแสดงไว้ ในโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มซีพเี อฟภายใต้ ส่วนที 1 ข้ อ 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอืนๆ
(1) นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0-2009-9999
โทรสาร
0-2009-9991
(2) นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครังที 2/2555 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2565 และชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2575
นายทะเบียนหุ้นกู้
ฝ่ ายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
3000 อาคารสํานักงานใหญ่ ชัน 5 เอ ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ -2299-1321 โทรสาร - 242-3270
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-296-4782 โทรสาร 02-683-1298
หุ้ น กู้ ข องซี พี เอฟ ครั งที 1/2554 ชุ ด ที 3 ครบกําหนดไถ่ ถ อนปี พ.ศ. 2584 ทีผู้ ถือ หุ้ น กู้ มี สิ ทธิ ข อไถ่ ถ อนได้ ก่อ นวั น
ครบกําหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ และครั งที 2/2554 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2584 ทีผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ ถอนได้ ก่อนวัน
ครบกําหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้
ฝ่ ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาคารตรีทิพย์ ชัน 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-636-5696 โทรสาร 02-230-1893

(5) ข้ อมูลทัวไปและข้ อมูลสําคัญอืน หน้ าที 95

บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั งที 1/2559 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 และชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2574
นายทะเบียนหุ้นกู้
ฝ่ ายบริ การทะเบียนหลักทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ชัน 15 North Wing, อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
9 ถนนพระราม 9 ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-128-2324-9 โทรสาร 02-128-4625
หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั งที 2/2558 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2566 ชุ ดที 2 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2568 และ
ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2570
นายทะเบียนหุ้นกู้
ฝ่ ายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
3000 อาคารสํานักงานใหญ่ ชัน 5 เอ ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-299-1321 โทรสาร 02-242-3270
หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั งที 1/2558 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2566
นายทะเบียนหุ้นกู้
ฝ่ ายบริ การธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 1222 ถนนพระรามที 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-296-4782 โทรสาร 02-683-1298
หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมี ลัก ษณะคล้ ายทุนไถ่ ถ อนเมื อเลิก บริ ษัท ซึงผู้อ อกหุ้น กู้มี สิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่ อ นกําหนด และมีสิทธิ
เลือนชําระดอกเบียโดยไม่ มีเงือนไขใดๆ ของซีพีเอฟ ครั งที 1/2560
นายทะเบียนหุ้นกู้
ฝ่ ายบริ การทะเบียนหลักทรัพย์ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ชัน 15 North Wing, อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
9 ถนนพระราม 9 ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-128-2324-9 โทรสาร 02-128-4625
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ฝ่ ายบริการธุรกิจคัสโตเดียนและตัวแทนเอสโครว์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-298-0821 โทรสาร 02-298-0835
หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั งที 1/2561 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2568 และชุ ดที 2 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2571
หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั งที 2/2561 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2565 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 ชุดที 4
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2571 และชุดที 5 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2573 หุ้นกู้ข องซี พีเอฟ ครั งที 1/2563 ชุดที 1
ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2570 ชุดที
4 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2570 ชุดที 5 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2575 และชุ ด ที 6 ครบกํ าหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ.
2578 หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครังที 1/2564 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2569 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2571
ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2574 ชุดที 4 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2576 และชุดที 5 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ.
2566
นายทะเบียนหุ้นกู้
ฝ่ ายบริ การทะเบียนหลักทรัพย์ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชัน 15 North Wing, อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
9 ถนนพระราม 9 ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-128-2324-9 โทรสาร 02-128-4625
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บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

(3) ผู้สอบบัญชีประจําปี 2564
1. นางมัญชุภา
สิงห์สขุ สวัสดิ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6112
2. นายเจริญ
ผู้สมั ฤทธิเลิศ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4068
3. นางสาวสาวิตรี องค์สิริมีมงคล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 10449
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน 48-50
1 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000 โทรสาร 02-677-2222
5.2

ข้ อมูลสําคัญอืน

ข้ อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่ างชาติ
หุ้น ของซีพี เอฟให้ โอนกันได้ โดยเสรี เว้ น แต่ การโอนหุ้นนันจะเป็ นเหตุให้ มีบุค คลต่างด้ าวถื อหุ้น อยู่ในซีพีเอฟเกิ นกว่าร้ อ ยละ 40
ของจํานวนหุ้นทีออกจําหน่ายแล้ วทังหมดของซีพเี อฟ
คนต่างด้ าวอาจได้ มาซึงหุ้นของซีพีเอฟเกินกว่าอัตราจํากัดทีกําหนดไว้ ในวรรคแรกของข้ อบังคับเรื องการโอนหุ้นได้ โดยการจองซือ
หุ้นทีออกใหม่ทีออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดยการใช้ สิทธิแปลงสภาพหรื อใช้ สิทธิซือหุ้นทีออกใหม่ในกรณีทีคนต่างด้ าวนันเป็ นผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรื อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรื อหลักทรัพย์ อืนใดทีให้ สิทธิดงั กล่าวแก่ผ้ ูถือหลักทรัพย์ทีซีพีเอฟเป็ นผู้ออกและ
เสนอขาย (รวมตลอดถึงหุ้นปั นผลหรื อ หุ้นทีออกให้ แก่ผ้ ู ถือหุ้นซึงได้ ห้ ุนดังกล่าวมาจากการจองซือหุ้นหรื อการใช้ สิทธิ ต่างๆ ตามวรรคนี)
แต่ทงนี
ั การถือหุ้นใหม่ในกรณีเช่นว่านีเมือรวมกับหุ้นทีถือโดยคนต่างด้ าวในวรรคแรกแล้ ว จํานวนหุ้นทีถือโดยคนต่างด้ าวทังหมดจะต้ องไม่
เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทีออกจําหน่ายแล้ วทังหมดของซีพีเอฟในขณะนันๆ อัตราจํากัดทีคนต่างด้ าวมีสิทธิถือหุ้นจํานวนร้ อยละ
49 นี ให้ ใช้ กบั กรณีการโอนหุ้นจากคนต่างด้ าวซึงเป็ นผู้ได้ ห้ นุ ใหม่ โดยการจองซือหุ้นเพิมทุนทีออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรื อโดยการใช้
สิทธิแปลงสภาพหรื อใช้ สิทธิ ซือหุ้นทีออกใหม่ของผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่ าวข้ างต้ นตามวรรคนี (รวมตลอดถึงหุ้น ปั นผลหรื อหุ้นทีออกให้ แก่
ผู้ถือหุ้นซึงได้ ห้ ุนดังกล่าวมาจากการจองซือหุ้นหรื อการใช้ สิทธิต่างๆ ตามวรรคนี) ให้ กับคนต่างด้ าวในทุก ๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ้น
ดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึงมิใช่คนต่างด้ าว
ทังนี ณ วันที 14 มีนาคม 2565 ซึงเป็ นวัน Record Date ล่าสุด สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของซีพีเอฟโดยคนต่างด้ าวมีจํานวน
ประมาณร้ อยละ 26.00 ของจํานวนหุ้นทีออกจําหน่ายแล้ วทังหมดของซีพีเอฟ
5.3

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษัทมีเพียงข้ อพิพาททางกฎหมายจากการดําเนินธุรกิจโดยปกติ โดยไม่มีคดีทีบริ ษัทเป็ นคู่ความหรื อคู่กรณีทีเข้ าลักษณะคดีทีถูก
ฟ้องเป็ นจําเลยทีมีทุนทรัพย์เกินกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทไม่มีคดีทีมีผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญแต่ไม่สามารถคํานวณเป็ นเงินได้ หรือคดีทีมิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของบริ ษัท
5.4

สถาบันการเงินทีติดต่ อประจํา
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-231-4333 โทรสาร 02-231-4742
3. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-255-2222 โทรสาร 02-256-8800

2. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-470-3099 โทรสาร 02-544-7969
4. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-299-1111 โทรสาร 02-299-2568
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บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-544-5740 โทรสาร 02-544-7969

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที 1222 ถนนพระรามที 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-296-4776 โทรสาร 02-296-4866
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน)
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
ส่ วนที 2
การกํากับดูแลกิจการ

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
6.

ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ

นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน

6.1

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน
บริษัทได้ ศึกษากฎเกณฑ์ทีออกโดยหน่วยงานด้ านการกํากับดูแลกิจการและการดูแลด้ านสิงแวดล้ อม สิทธิมนุษยชนและสังคมรอบ
ด้ าน รวมถึงแนวคิด แนวปฏิบัติ และหลักการทังในระดับประเทศ และระดับสากล เพือนํามาปรับใช้ ในการจัดทํากรอบการดําเนินการด้ าน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืนของบริ ษัท รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงประจําปี ดังนี

(6) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ หน้ าที 99

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมันในการขับเคลือนธุรกิจด้ วยหลักการพัฒนาอย่างยังยืนบนพืนฐานของบรรษัทภิบาลทีดี ขับเคลือนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจขององค์กร (Economic) พร้ อมไปกับการรักษาไว้ ซึงดุลยภาพด้ านสิงแวดล้ อม (Environment) และสร้ างคุณค่าร่วมพร้ อมไป
กับ สังคมรอบด้ าน (Social) ให้ เกิดประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลสูงสุด ดังนัน การนําหลัก การและแนวปฏิบัติทีกําหนดไว้ ในนโยบาย
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืนของบริ ษัทไปปฏิบัติจึงถือเป็ นพันธกิจของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนัก งานของ
บริ ษัททีจะส่งเสริ มให้ มีการนําไปปฏิบัติอย่างทัวถึงทังองค์กร และได้ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบที
เกียวข้ องและรายงานผลการประเมินต่ อคณะกรรมการบริษัทอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครัง นอกจากนี บริษัทยังจัดให้ มีการเรี ยนรู้เกียวกับ
ธรรมาภิ บ าลขันพื นฐานและการพัฒ นาอย่ า งยังยื น ให้ กับ พนัก งานและคนงานทุก คนในรู ป แบบออนไลน์ และทํ าแบบทดสอบเพื อ
ประเมินผล เพือให้ มนใจว่
ั าพนักงานทุกคนเข้ าใจถึงบทบาทหน้ าทีในการเป็ นส่วนสําคัญในการร่ วมดําเนินการให้ บริ ษัทมีการเติบโตอย่าง
ยังยืนตามแนวทางที ได้ กําหนดไว้ รวมทัง มีความรับ ผิ ด ชอบในการดําเนินธุ รกิจอย่างมีคุณ ธรรม และเป็ นส่วนหนึ งในการป้องกันการ
ดําเนิน งานหรื อการกระทําทีไม่ถูกต้ อง โดยหากพบการกระทําที ขัด ต่ อ กฎหมาย กฎเกณฑ์ และจรรยาบรรณธุรกิจ พนักงานสามารถ
รายงานต่อหน่วยงานทีเกียวข้ อง และหน่วยงานทีเกียวข้ องจะต้ องรายงานต่อหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่อไป หรื อแจ้ งผ่าน
ช่องทางการแจ้ งเบาะแสทีบริษัทจัดไว้

นโยบายบรรษัทภิบ าลและการพัฒ นาเพือความยังยืน ของบริ ษัท แบ่งออกเป็ น 5 หมวดหลักโดยอ้ างอิงตาม OECD Principle และ
ประกอบด้ วยนโยบายหลักจํานวน 12 ฉบับ/58 ทังนี นโยบายและแนวปฎิบัติด้านบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาเพือความยังยืนของบริ ษัทได้ แสดงไว้ ทีเอกสารแนบ 5 ของรายงานประจําปี 2564 (แบบ
56-1 One Report ) และเว็บไซต์ของบริ ษัทที https://www.cpfworldwide.com/th/governance
คณะกรรมการบริ ษัท ซึงเป็ นตัวแทนของผู้ ถื อ หุ้ น มี บ ทบาทหน้ า ที กํ ากับ ดูแ ลกิ จการให้
เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับและมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังดูแลให้ ฝ่ายจัดการ
ปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ
เป้ า ห ม า ย ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานที ได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัท ประจํา ปี บนการคํ านึ งถึ งการผสาน
สมดุลของประโยชน์ต่อบริ ษัทและผู้มีส่วนได้ เสี ยกลุ่มต่างๆ
ภายใต้ 3 แนวทางกลยุทธ์ หลัก คือ “เติบโตอย่างยังยืน มุ่งสู่
ความเป็ นเลิศ และสร้ างพืนฐานทีมันคง” ควบคู่ไปกับการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรบนค่านิยมของบริษัท หรื อ “CPF Way” รวมทัง ยังต้ อง
คํ า นึ งถึ ง ข้อควรระวัง ในการปฏิ บัติ ห น้ าที กรรมการ (Fiduciary Duties) 4 ประการ ซึงประกอบด้ วย (1) การปฏิ บัติ ห น้ าที ด้ ว ยความ
รับ ผิด ชอบระมัด ระวัง (Duty of Care) (2) การปฏิบัติห น้ าที ด้ วยความซือสัตย์ สุจ ริ ต เพื อรักษาผลประโยชน์ ของบริ ษัท ผู้ถื อหุ้น ผู้มี ส่ว น
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ประกอบด้วย 1. นโยบายความขัด แย้งทางผลประโยชน์ 2. นโยบายต่อต้านคอร์ รัป ชัน 3. นโยบายการให้ รั บของขวัญ หรื อผลประโยชน์ อืนใด 4. นโยบายด้านความยังยื น
5. จรรยาบรรณสําหรับคู่ค้าธุรกิ จ 6. นโยบายบริ ห ารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 7. นโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชนและการปฏิ บัติด้านแรงงาน 8. นโยบายการแจ้งเบาะแส 9. นโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10. นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 11. นโยบายการบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และ 12. นโยบายการป้ องกันการฟอกเงิ น
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เกี ยวข้ อง (stakeholders) และความมันคงของระบบการเงิน ของประเทศ (Duty of Loyalty) (3) การปฏิบัติต ามกฎหมาย วัต ถุประสงค์
ข้ อ บังคับ มติคณะกรรมการ และมติทีประชุมผู้ถือ หุ้น (Duty of Obedience) และ (4) การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส
และทันเวลา (Duty of Disclosure)
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาโครงสร้ างการกํากับดูแลบนพืนฐานของการบริหารความเสียง การควบคุมภายใน การ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทีเกียวข้ อง การจัดการด้ านความมันคง
ทางไซเบอร์ และการตรวจสอบภายใน เพือให้ เกิดการถ่ วงดุล
(Check & Balance) ในการปฎิ บั ติง าน อัน จะช่ วยสนับ สนุน ให้
บริ ษั ท ประสบผลสํ า เร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารดํ า เนิ น งาน โดย
คณ ะกรรมการบริ ษั ท มี บ ทบาทหน้ าที ในการติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานดังกล่าวตามแผนงานทีได้ รับการอนุมตั ิ
องค์ ประกอบคณะกรรมการบริษัท
คณ ะกรรมการบริ ษั ท มี จํ า นวน 15 คน ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระจํานวน 6 คน กรรมการทีเป็ นผู้บริ หารจํานวน 6 คน
และกรรมการที ไม่ ใช่ผ้ ูบ ริ ห ารจํานวน 3 คน โดยคณะกรรมการมี
ความเป็ นอิ ส ระจากฝ่ ายจัด การ มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการอภิ ป รายแลกเปลียน
ความคิด เห็นและตัดสิน ใจลงมติในที ประชุม รวมถึงการเสนอวาระการประชุม
และสนับสนุนให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูงเข้ าร่ ว มประชุมเพือรับทราบข้ อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี ความหลากหลายทางด้ า นทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ เชื อชาติ สั ญ ชาติ เพศ และอายุ ก็ เป็ นปั จ จั ย สํ า คั ญ ในการกํ า หนด
องค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี เพือให้ เกิดการปฏิบตั ิงานทีมีประสิทธิภาพ และ
ความหลากหลายทางความคิ ด เป็ นต้ น ปั จจุบัน คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย
ผู้หญิง 2 คน ได้ แก่นางวัชรี วิมกุ ตายน กรรมการอิสระ และนางอรุณี
วัช รานานั น ท์ กรรมการที เป็ นผู้ บ ริ ห าร ในขณะที ช่ ว งอายุ ข อง
กรรมการก็กว้ างมากขึน โดยอายุของกรรมการทีน้ อยทีสุดคือ 53 ปี
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ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ มีการประชุมจํานวน 11 ครั ง และกรรมการทีไม่ ได้ เป็ นผู้บริ หารได้ มีการประชุมเพือ
ปรึ กษาหารื อร่ วมกันอย่ างเป็ นอิสระในเรื องทีเกียวกับการบริ หารกิจการบริ ษั ท
โดยไม่ มี ฝ่ ายจั ด การเข้ าร่ ว มประชุ ม ด้ วย จํ า นวน 1 ครั ง สํ า หรั บ การประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุ ดย่ อยประจําปี 2565 ได้ กําหนดไว้
ล่วงหน้ าแล้ ว โดยจะมีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน
สิงหาคม พฤศจิกายน และธันวาคม
คณะกรรมการบริษัทได้ แต่ งตังคณะกรรมการชุดย่ อยเฉพาะด้ าน เพือให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
ยิงขึน ซึงองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้ วยกรรมการทีมีความรู้ ความเชียวชาญและประสบการณ์ในด้ านดังกล่าว เพือ
ช่วยในการพิจารณา กลันกรองเป้าหมายและแนว
ท า งก ารดํ าเนิ น งาน ใน ด้ า น นั น ๆ ก่ อ น เส น อ
คณ ะกรรมก ารบริ ษั ท พิ จ ารณ าอ นุ มั ติ ได้ แ ก่
( ) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงรั บผิดชอบงาน
ตรวจสอบ ควบคุ ม ภายใน และบริ ห ารความ
เสียง (2) คณะกรรมการบรรษัทภิบ าลและการ
พั ฒ นาเพื อความยั งยื น (3) คณ ะกรรมการ
กํ า หนดค่ าตอบแทนและสรรหากรรมการ
(4) คณะกรรมการเทคโนโลยีและความมั นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ และ (5) คณะกรรมการ
บริหาร
ประธานคณะผู้บริ หารเป็ นบุคคลทีคณะกรรมการ
บริ ษัทแต่งตังให้ มีหน้ าทีในการบริหารกิจการของบริ ษัทให้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการติดตามดูแลให้ มีการดําเนิน
ธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกด้ านอย่างเหมาะสมและเทียงธรรม รวมถึงดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทัวไปและข้ อมูล
ด้ านการเงินของบริษัทตามแนวทางทีพึงปฏิบตั ิทดีี และมีอํานาจอนุมตั ิดําเนินการใดๆ อันเป็ นการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะผู้บริหารในแต่ละปี เพือประกอบการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทน บนฐานตัวชีวัดหลัก 2 ประเภท ได้ แก่
1. ตัวชี วัดผลตอบแทนทางการเงิน เช่น มูลค่าตลาดของหลักทรัพ ย์ ของบริ ษัท (Market Capitalization) ความสามารถในการ
ทํากําไร (Profitability) รวมถึงอัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษี เงินได้ และค่าเสือมราคาต่อรายได้
จากก ารข าย (EBITDA Margin) อั ต ราผลต อ บแท นต่ อส่ ว นผู้ ถื อหุ้ น (Return on Equity) แล ะ
อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อรายได้ จากการขาย (Net Profit margin) เป็ นต้ น และ
2. ตัว ชี วัด ผลการดํ าเนิ น งานด้ า นความยังยื น ได้ แ ก่ ผลการประเมิ น ด้ า นความยังยื น โดย
องค์ ก รภายนอก เช่ น Dow Jones Sustainability Indices, FTSE4Good Index, MSCI ESG, CDP
Scores (Carbon Disclosure Project) และโครงการสํารวจการกํ ากับ ดูแลกิจการบริ ษั ทจดทะเบีย น
เป็ นต้ น และผลการดําเนินการตามเป้ าหมายด้ านความยังยืนปี 2030 ขององค์กร อันรวมถึงการสร้ าง
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
โดยผลตอบแทนของประธานคณะผู้ บริ หารประกอบด้ วย เงินเดือ น โบนัส ประจําปี และค่าตอบแทนแบบผัน แปรตามผลการ
ดําเนินงานทีเกิดขึนจริง
นอกจากนี บริ ษัทยังมีก ารแต่งตังคณะทํางานทีเกียวข้ อ งกับด้ านความยังยืน อันประกอบด้ วยด้ านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิงแวดล้ อม เพือทําหน้ าทีสนับสนุนงานด้ านต่างๆ ให้ มีการขับเคลือนไปตามเป้ าหมายความยังยืนขององค์กร
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สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามทีกฎหมายได้ กําหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตนตามความเหมาะสม
และจะไม่ ดํา เนิน การใดๆ อัน เป็ นการละเมิด หรื อ ลิด รอนสิท ธิของ
ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ร้ายแรงใดๆ ทีบริ ษัท
ไม่สามารถควบคุมได้ ก็ตาม ดังเช่น สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
โรคติ ด เชื อ COVID-19 ในปี 2564 ทํ าให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งเปลี ยนแปลง
รู ป แบบการจัด การประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ครั งที 1/2564 เป็ นแบบ
การประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทได้ ส่งเสริ ม
สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่ างครบถ้ วน ไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ วนน้ อ ยเสนอเพิ มวาระการประชุม ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังให้ เสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้ า ดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษั ท โดยเผยแพร่ห ลัก เกณฑ์
รวมถึงช่องทางรับเรื อง และช่วงเวลาทีเปิ ดรับเรื อง ให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ
ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท หรื อ สื อสารข้ อ มู ล และเอกสารที
เกียวข้ อ งกับ การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นผ่ านทางเว็ บ ไซต์ ข อง
บริ ษั ท ซึ งเป็ นข้ อ มู ล ชุด เดี ย วกั น กั บ เอกสารที บริ ษั ท ได้ นํ า ส่ ง
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุ มให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นทางไปรษณี ย์ โดย
ในหนังสือ เชิญ ประชุม ฯ นันมีข้ อ มูลเกี ยวกับ (1) วาระการประชุม
พร้ อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในเรื องทีเสนอ (2) วัน เวลา และสถานทีประชุม (3) หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบในการ
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ลงทะเบียน รวมถึง (4) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามในประเด็นทีเกียวกับวาระการประชุมไปยังบริ ษัทล่วงหน้ าได้ ที csoffice@cpf.co.th
หรื อโทรสารหมายเลข 02-638-2139 เพื อให้ ค ณะกรรมการได้ พิ จารณาศึ ก ษาคําถามและสามารถชี แจงต่อ ที ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ได้ อ ย่ าง
ครบถ้ วน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เป็ นการดําเนินการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้ วยการประชุมผ่าน
สืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม เรือง มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพือลดความเสียงการแพร่ ระบาดของโรค บริ ษัทได้ ใช้ แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM มาใช้ เพือ
การจัดประชุมดังกล่าว ซึงผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลอืนก็ได้ รวมทังยังสามารถ
รับชมการถ่ายทอดสดการประชุม ลงคะแนนเสียง และซักถามผ่านแอปพลิเคชันได้ ในทุกวาระ มีการชีแจงหลักเกณฑ์ในการประชุม รวมถึง
ขันตอนและวิธีการออกเสียงลงมติก่อนการประชุม และได้ จัดให้ มีทีปรึกษากฎหมายเพือทําหน้ าทีดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถูกต้ องตาม
กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
กรรมการบริ ษั ท และผู้ บ ริ ห ารที เข้ า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ าปี 2564 มี จํา นวน คน อัน รวมถึ งประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ ประธานคณะผู้บริ หาร กรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานผู้บริหารฝ่ ายปฏิบตั ิการ และประธานผู้บริหารฝ่ ายการเงิน
ในการดําเนินการประชุมครังดังกล่าวนัน ประธานกรรมการทําหน้ าทีเป็ นประธานทีประชุม โดยในแต่ละวาระได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ
หุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื องทีเกียวข้ องกับเรื องทีพิจารณาในวาระนันๆ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เลือกกรรมการเป็ นรายคน
ในวาระการแต่งตังกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการทีครบกําหนดตามวาระ ในระหว่างการประชุม ผู้ดําเนินการประชุมได้ มีการแจ้ งข้ อมูลและ
เหตุผลเพือประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื องทีเสนอ รวมทังแจ้ งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระ
บริษัทได้ จัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรื องทีบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมจะประกอบด้ วยข้ อมูลใน 2 ส่วนหลัก ส่วนแรก
จะเป็นข้ อมูลทัวไป เช่น รายชือกรรมการและผู้บริ หารทีเข้ าร่วมประชุม จํานวนและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม ณ เวลาเริ ม
ประชุม หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนและนับคะแนน เป็ นต้ น และส่วนทีสองจะเป็ นข้ อมูลทีเกี ยวกับเรื องทีเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้น พิจารณาตาม
ระเบียบวาระทีแจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม โดยบันทึกแยกเป็ นแต่ละวาระ ซึงประกอบด้ วยข้ อมูลสําคัญโดยสรุ ปทีคณะกรรมการเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณา สรุ ปข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นและคําชีแจงของผู้บริ หารในประเด็นทีมีสาระสําคัญและเกียวข้ องกับเรื องพิจารณาในวาระ
นันๆ (ถ้ ามี) และมติของผู้ถือหุ้นโดยจะบันทึกผลการลงมติเป็ นคะแนนทีเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยบริษัทได้ นําส่ง
รายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้นประจําปี 2564 ให้ กับ ตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่งประเทศไทยในวันที 14 พฤษภาคม 2564 (14 วันนับจาก
วันประชุม) และบริ ษัทได้ มีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทไปพร้ อมกัน
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกรายจะต้ องได้ รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็ นธรรมตามสิ ท ธิ พื นฐานที มี อ ยู่ รวมทั งสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้ถื อหุ้น ทุก รายอย่ า งเท่ า เที ย มกั น โดยในการประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้นประจํา ปี
2564 บริ ษั ท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถือ หุ้ นมี สิ ทธิ ในการเสนอเรื องเพื อบรรจุ
เป็ นวาระการประชุ ม และเสนอชื อบุ ค คลที มีคุ ณ สมบั ติ เหมาะสมเข้ า
ดํ า รงตํ า แหน่ งกรรมการเป็ นการล่ ว งหน้ ามากกว่ า 3 เดื อ น ก่ อ นวั น สิ นสุด รอบปี บั ญ ชี คื อ ตั งแต่ วัน ที 30 กั น ยายน 2563 โดย
คณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์ในการรับเรื องเพือพิจารณา รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื อง โดยได้ มีการสือสารผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท
บริ ษัทจัดให้ มีการส่ งหนังสือมอบฉั นทะในรู ปแบบทีผู้ถือหุ้นสามารถระบุค วามเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ ตามแบบที
กระทรวงพาณิชย์ กําหนด หรือสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือมอบฉันทะผ่านหน้ าเว็บไซต์ของบริ ษัทได้ นอกจากนี บริ ษัท ได้
เสนอชือกรรมการตรวจสอบให้ เป็ นผู้ รับ มอบฉั นทะแทนผู้ถือ หุ้นทีไม่ส ามารถมาเข้ าร่ วมการประชุมได้ ด้วยตนเอง โดยได้ กําหนด
ช่องทางรับเอกสารการมอบฉันทะโดยผ่านทางสํานักเลขานุการบริษัท
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ

บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย (รวมถึงการพัฒนาเพือความยังยืน)
บริษัทดูแลและปฏิบตั ิต่อสังคมรอบด้ านอย่างเป็ นธรรมบนพืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชนเพือให้ บรรลุการพัฒนาอย่างยังยืนร่วมกัน
บริ ษัท ได◌้ระบุ กลุ่มผู้ มี ส่ว นได้ เสีย โดยมี แนวทางและนโยบายในการดูแ ลสิทธิประโยชน์ ตามสิท ธิทีพึงมีข องทุก กลุ่ม/59 อย่างเหมาะสม
รวมถึงป้องกัน แก้ ไข หรื อเยียวยาผลกระทบทีเกิดจากการดําเนินงานของบริ ษัทไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้ อม และดําเนินกิจกรรมเพือ
ดูแ ลและเสริ มสร้ างสัม พันธภาพทีดีกับผู้มีส่ วนได้ เสีย แต่ ละกลุ่ม อันได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและแรงงาน ลูกค้ า คู่ค้า คู่แ ข่งทางการค้ า
เจ้ าหนี รวมทังชุมชนและสังคมรอบด้ านกิจการ โดยมีแนวปฏิบตั ิหลักดังนี
1. จัดให้ มีมาตรการชดเชยในกรณีทีผู้มีส่วนได้ เสียได้ รับความเสียหายจากการทีบริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้ เสีย
2. เปิ ดโอกาสให้ แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียนการกระทําทีผิดกฎหมาย หรื อจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ และจัดให้ มมี าตรการในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้ งเบาะแสการกระทําความผิด
3. จัดให้ มีกระบวนการดําเนินการหลังจากได้ รับแจ้ งเบาะแส โดยให้ มีการตรวจสอบข้ อมูล และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทในเรืองทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
4. จัด ให้ มีช่องทางสํ าหรับ ผู้มีส่ วนได้ เสีย ในการแจ้ งหรื อร้ องเรี ย นกรณี ที ถูกละเมิ ดสิท ธิ พร้ อมให้ ข้อ มูลในการติ ด ต่อ ผู้ ทีได้ รับ
มอบหมายอย่างชัดเจน
5. ส่ ง เสริ ม การสื อสารและเสริ ม สร้ างให้ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายหลัก ของบริ ษั ท สะท้ อ นอยู่ใ นการตัด สิน ใจและในการ
ดําเนินงานของบุคลากรทุกระดับ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
แนวทางหลักในการดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี
ผูถ้ ื อหุ้น : คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับการแต่งตังจากผู้ถือหุ้นเพือเป็ นตัวแทนในการกํากับดูแลฝ่ ายจัดการให้ บริหารกิจการให้ เป็ นไป
ตามเป้ าหมายและแนวทางการดําเนินธุรกิจทีได้ กําหนดไว้ เพือการเติบโตอย่างยังยืนขององค์กร และเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทนอย่าง
เหมาะสม รวมทัง จัด ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลทังด้ านการเงินและไม่ใช่การเงินทีถูกต้ อง โปร่งใส เชือถือได้ และไม่เป็ น ข้ อมูลทีทําให้
เข้ าใจผิดในสาระสําคัญ เพือความเพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ สํานักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน
และสํานักเลขานุการบริ ษัท เป็ นหน่วยงานหลักทีทําหน้ าทีติดต่อสือสารกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท นอกจากนัน บริ ษัทได้ จัดให้ มี
ระเบีย บว่าด้ วยการซือขายหลักทรัพย์เพือส่งเสริ มและสนับสนุน การปฏิบัติต่ อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการใช้ ข้อมูลทีสําคัญ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัท รวมถึง ความมีจริ ยธรรมในการใช้ ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริษัท
พนักงานและแรงงาน : บริ ษัทดูแ ลและปฏิบัติต่อ พนักงานและแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนทีสอดคล้ อ งกับ พืนฐานปฏิญ ญา
สากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ไม่ว่าจะเป็ นการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามศักยภาพ
ความเชียวชาญทีเหมาะสม ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ บุคลากรพร้ อมไปกับระดับค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับการดํารงชีพ
ตามสมควรแก่ ส ภาพเศรษฐกิ จและสัง คมในท้ อ งถิ น นอกจากการบริ ห ารจัด การภายในองค์ก รแล้ ว บริ ษั ท ยัง ได้ ข ยายขอบเขตการ
ดําเนินงานด้ านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิด้านแรงงานทีดีให้ ครอบคลุมไปถึงการดําเนินธุรกิจของพันธมิตรธุรกิจอีกด้ วย โดยบริ ษัทได้
เผยแพร่ และถ่ายทอดนโยบายด้ านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิด้านแรงงานทีดีให้ พนั ธมิตรธุรกิจได้ รับทราบและนําไปประยุกต์และปฏิบัติ
ให้ สอดคล้ องและเหมาะสม
ลูกค้า : บริ ษัทให้ ความสําคัญ กับคุณ ภาพและความปลอดภัย ในทุกผลิตภัณ ฑ์และบริ การเป็ นอันดับแรกเสมอมา พันธสัญ ญานี
มิได้ จํากัดขอบเขตเพียงห่วงโซ่การผลิตของบริ ษัทเท่านัน หากครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าในทุกทีทีบริ ษัทดําเนินธุรกิจ กล่าวคือ ตลอดวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ตงแต่
ั ต้นนําถึงปลายนํา หรื อตังแต่แหล่งทีมาของวัตถุดิบไปจนถึงมือผู้บริ โภคทัวโลกด้ วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลและ
การควบคุมคุณภาพทีเข้ มงวด ซึงสอดคล้องตามนโยบายด้ านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และนโยบายการตรวจสอบย้ อนกลับการ
ผลิ ต อาหารของบริ ษั ท รวมไปถึ ง การสร้ างสรรค์ น วัต กรรม และทุ่ ม เทกั บ การวิ จัย และพั ฒ นาในทุก ๆ ขันตอนการดํ า เนิ น งาน ให้ มี
/59

ประกอบด้ ว ย 1. นโยบายความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ 2. นโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น 3. นโยบายการให้ รั บ ของขวั ญ หรื อผลประโยชน์ อื นใด 4. นโยบายด้ า นความยั งยื น
5. จรรยาบรรณสําหรับคู่ค้าธุรกิ จ 6. นโยบายบริ หารจัดการห่วงโซ่ อุปทาน 7. นโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชนและการปฏิ บัติด้านแรงงาน 8. นโยบายการแจ้งเบาะแส 9. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 10. นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 11. นโยบายการบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และ 12. นโยบายการป้ องกันการฟอกเงิ น
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ประสิทธิภาพเพือผลิตภัณฑ์อาหาร ทีสอดคล้ องกับความพึงพอใจ
และพฤติกรรมของผู้บริโภค นอกจากนี บริ ษัทจะต้ องทําการขาย
และการตลาดอย่างรับผิดชอบและซือสัตย์ เสนอข้ อมูลทีถูกต้ อง
ตรงต่ อ ความเป็ นจริ ง และปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บ
ข้ อบังคับทีเกียวข้ อง

คู่ค้า : บริ ษัท ปฏิบัติต่อ คู่ค้าทุกรายด้ วยความเสมอภาค
และยุ ติ ธ รรมในการทํ า ธุ ร กิ จ ให้ ความเคารพและถื อ ว่ า คู่ ค้ า
เสมือนหนึ งหุ้นส่วนทางการค้ าของบริ ษัท การคัด เลือกคู่ค้าต้ อง
กระทําตามหลักการของการได้ รับผลประโยชน์ทีดีทีสุดของบริ ษัท
และต้ องกระทําอย่างไม่มีอคติ มีการจัดทําสัญญาทีระบุถึงสินค้ า
และบริ การไว้ อย่างชัดเจน รวมถึงมีการระบุเรืองการจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึงสัญญาทีกระทําได้ รับการอนุมตั ิอย่างเหมาะสมจาก
ผู้ทเกี
ี ยวข้ อง
คู่แข่งทางการค้า : บริษัทเชือว่าการแข่งขันทีเป็ นธรรมให้ ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ คู่ค้า และผู้บริ โภค ดังนัน บริ ษัทจึงปฏิบตั ิตาม
กฎหมายการแข่งขันทางการค้ าทีเป็ นธรรมในทุกธุรกิจ ไม่ออกถ้ อยแถลงเกียวกับคู่แข่งอย่างไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้ องหรื อหลอกลวง รวมถึง
ไม่ใช้ วิธีการทีผิดต่อกฎหมายหรือจริ ยธรรม หรื อการชักจูงใดๆ ให้ อดีตพนักงานหรื อพนักงานในปั จจุบันของบริษัทอืนเปิ ดเผยข้ อมูลเพือให้
ได้ มาซึงข้ อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่ง
เจ้าหนี : บริษัทจัดให้ มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันทีมีต่อเจ้ าหนีอย่างเคร่งครัด โดยคํานึงถึงชือเสียงของบริ ษัท
เป็นสําคัญ รวมทังจัดให้ มีข้อกําหนดและเงือนไขทางการค้ า เช่น การคําประกัน และการปฏิบตั ิกรณีผิดนัดชําระหนีไว้ อย่างชัดเจนและเป็ น
ธรรม
ชุมชนและสังคม : ด้ วยตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ซึงเป็ นปั จจัยต้ นทางและ
พืนฐานของการดําเนินธุรกิจเกษตรอุต สาหกรรมและอาหารครบ
วงจร บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญ อย่างยิงต่อการใช้ ท รั พ ยากรอย่า ง
รับ ผิ ด ชอบและการบรรเทาผลกระทบทางด้ า นสิ งแวดล้ อ มอั น
เนื องมาจากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ มาอย่า งต่ อ เนื อง ไม่ เพี ย งเท่ า นัน
บริ ษัทยั ง มุ่ ง มั นดู แ ลความเป็ นอยู่ ที ดี ข องสั ต ว์ แ ละปกป้ อง
สิงแวดล้ อมตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าอีกด้ วย
นอกจากนี บริษัทมีเป้าหมายเป็ นองค์ ก รคาร์ บ อนตํา มุ่งเน้ นการดําเนินงานสําคัญ 6 ด้ าน ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ได้ แก่
1. การเพิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตจากการลดการใช้ พลังงานต่อหน่วยการผลิต
2. ส่งเสริมการใช้ พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ
3. พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ทีช่วยลดผลกระทบต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิ อากาศ เช่น กลุ่มผลิตภัณ ฑ์ คาร์ บอนตํา (Low Carbon
Products)
4. วางแผนระบบการขนส่ง (โลจิสติกส์) ให้ การใช้ เชือเพลิงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดพืนทีว่างภายในรถ ตรวจสอบปริมาณสินค้ า
และการขนส่งให้ ได้ มากทีสุดในแต่ละวัน
5. ลดขยะ การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (Food Loss and Food Waste) ในกระบวนการผลิตให้ เป็ นศูนย์ในปี
( )
เพือลดปริมาณของเสียสู่การฝั งกลบและเผา
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6. การแก้ ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็ นพืนฐาน ด้ วยการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ รวมทังการปกป้องความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพผ่ า นการดํ า เนิ น โครงการต่ า งๆ
และเพิมพืนทีสีเขียวในสถานประกอบการ
เพือดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ความมุ่งมันในลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
ดัง กล่าวของบริ ษั ทยังได้ ถูกถ่ายทอดไปยังเกษตรกร
และพั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน เพื อสร้ าง
มาตรฐานการผลิ ต อาหารอย่ า งยังยื น ให้ เป็ นไปใน
ทิศทางหนึงเดียวกัน

ทังนี นอกจากการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มแล้ ว บริ ษัทยังมีการดําเนินการเพือตอบสนองอย่ างทันท่ วงทีต่อภาวะ
วิกฤติ ดังเช่ น การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ COVID-19 ทีเกิดขึน เพือบรรเทาผลกระทบทีเกิดขึนกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มของบริ ษัท
โดยจัดตัง “ศูนย์อํานวยการโรคติดเชือไวรัส COVID-19” ทันที พร้ อมศูนย์ย่อย เพือรับมือกับสถานการณ์ และติดตามประเด็นอย่างใกล้ ชิด
ขณะเดียวกันก็มกี ารจัดประชุมแบบออนไลน์ (VDO Conference) อย่างสมําเสมอ โดยบริษัทมีการดําเนินการสรุปได้ ดงั นี
ผู้ถื อ หุ้น : บริ ษั ท ห่ ว งใยในสุข ภาพและความปลอดภั ย ของผู้ ถื อ หุ้ น และผู้เข้ า ร่ ว มประชุม ทุก ท่ า น และเพื อให้ บ ริ ษั ท สามารถ
ดําเนินการตามกฎหมายได้ อย่างถูกต้ อง จึงเปลียนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2564 จากเดิมทีเป็ นการจัดการประชุม
ณ สถานทีประชุม เป็ นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
พนักงาน และแรงงาน: บริ ษัทไม่ มีนโยบายเลิกจ้ างพนักงาน อันเนืองจากผลกระทบของสถานการณ์นี และจัดให้ มีประกันภัย
คุ้มครองการติดเชือ COVID-19 ทีบริ ษัทได้ ทําให้ เพิมเติ มไว้ พร้ อมกันนี ได้ ออกมาตรการเพือให้ พนักงานปฏิบัติตามอย่างเข้ มงวด เช่น
รายงาน Timeline ในแอปพลิเคชัน "CPF Connect" ของบริษัทเป็ นประจําทุก วัน ควบคู่กับแอปพลิเคชันหมอชนะและไทยชนะของภาครัฐ
เพืออํานวยความสะดวกในการประเมิ นความเสี ยง และเป็ นข้ อมูลกรณี เข้ าไปในพื นทีเสียง ให้ ความรู้เกี ยวกับ การดูแลสุขอนามัย แก่
พนั ก งาน รวมทั งสนับ สนุ น มาตรการ Work From Home เพื อลดความแออัด และความเสี ยงจากการแพร่ ก ระจายเชื อ COVID-19
นอกจากนี บริ ษัทยังส่งพนัก งานเข้ ารั บการฉี ดวัคซีนเพื อผู้ประกันตนมาตรา 33 รวมทังยังช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐด้ วยการสังซือวัคซีน
ทางเลือกมาฉีดให้ กับพนักงานอีกด้ วย ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ ใช้ ระบบ Seal & Bubble กับโรงงานหลายแห่ง โดยตรวจเชิงรุกพนักงาน
ทุก คน และคัด แยกพนักงานเป็ น 2 กลุ่ม คื อผู้ ทีมีผลบวกส่งเข้ า รั กษาตัวทีโรงพยาบาลสนาม ส่ว นผู้ทีไม่ติดเชือหรื อ มีผลเป็ นลบ สถาน
ประกอบการจะจัดรถรับส่งให้ พนักงานทีปลอดเชือทังหมดเข้ าพักในสถานทีทีจัด หาให้ เพือป้ องกันไม่ให้ เกิดความเสียงจากการเดินทาง
ของพนักงาน โดยโรงพยาบาลสนามทีบริ ษัทจัดไว้ เป็ นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พร้ อ มบุคลากรทางการแพทย์ดูแ ลอย่าง
ใกล้ ชิด หากผู้ป่วยมีอาการถึงขันสีแดงก็จะส่งตัวไปรักษาทีโรงพยาบาลทันที นับเป็ นการควบคุมการติดเชืออย่างครบวงจร ตังแต่ป้องกัน
และการรักษาทุกระดับ
ลูก ค้า: บริ ษัท ให้ ความสําคัญ สูงสุด กับ การผลิตอาหารปลอดภัยและเพียงพอต่อ การบริ โภคของทุก คน ด้ วยการนําระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในการเลียงสัตว์ (Farm Biosecurity) ซึงเป็ นระบบป้ องกันหรื อลดความเสียงในการนําเชือโรคเข้ าสู่หรื อกระจายโรค
ออกจากฟาร์ มหรื อโรงเรือน สถานทีเลียงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณ ฑ์จากสัตว์ รวมไปถึงรถขนส่ง ภาชนะอุปกรณ์การจัดการ
ขยะ ซากสัตว์และนําทิง และเป็ นวิธีการควบคุมโรคทีได้ ผลดีทีสุด เป็ นแนวปฏิบัติพืนฐานในการทําฟาร์ มจนถึงกระบวนการผลิตอาหาร
ซึงเป็นหลักประกันอาหารปลอดภัยสามารถตรวจสอบย้ อ นกลับได้ ตลอดห่วงโซ่ก ารผลิต และสามารถผลิตได้ อย่างต่อเนืองไม่หยุดชะงัก
สร้างความมันคงทางอาหาร พร้ อมกัน นี ก็ ได้ ถ่า ยทอดความรู้ และเทคโนโลยีให้ แ ก่ เกษตรกรและคู่ค้าในห่ว งโซ่ก ารผลิต เพือเพิมความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบในการผลิตอาหารอย่างรอบด้ าน นอกจากนี บริ ษัทยังได้ ปรับเปลียนการขนส่งและกระจายสินค้ าจากเดิมทีส่งสินค้ า
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จากโรงงานเข้ า ศูน ย์ก ระจายสินค้ าเพือส่งต่อ ไปปลายทาง เป็ นการขนส่งสิน ค้ าจากโรงงานไปทีปลายทางเลย เพือลดปั ญ หากรณี ศูนย์
กระจายสินค้ าขาดแคลนบุคลากร ซึงอาจทําให้ มีปัญหาสินค้ าขาดแคลนในระยะสัน
คู่ ค้ า : บริ ษั ท มี ค วามเป็ นห่ ว ง
สภาพคล่อ งของคู่ค้ าธุรกิ จโดยเฉพาะ
ผู้ ประกอบการขนาดกลางและเล็ ก
(เอสเอ็ม อี) หรื อ รายบุ ค คลที กํ า ลัง ฟื น
ตัว และมี ค วามเสียงจะถูก ซํ าเติ ม จาก
การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่
บริ ษั ท จึ งสานต่ อ การดํ า เนิ น โครงการ
“Faster Payment” ต่ อ เ นื อ ง โ ด ย
บริ ษั ท ชํ า ระเงิ น ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก าร
หรื อ ให้ เ ครดิ ต เทอมภายใน 30 วัน แก่
คู่ค้าเอสเอ็มอีทีมีทุนจดทะเบีย นไม่เกิน
5 ล้ า น บ า ท แ ล ะ เป็ น ร า ย บุ ค ค ล
ประมาณ 6 พั น ราย เพื อช่ ว ยเสริ ม
สภ าพ ค ล่องของคู่ ค้ าเอส เอ็ มอี ใ ห้
สามารถรัก ษาธุรกิจ เดิน หน้ าต่ อ อย่ า ง
มั นคง และมี ส่ ว นสํ า คั ญ ในการช่ ว ย
สร้ างการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศโดยรวม
ชุม ชนและสังคม: บริ ษั ท ยังคง
ต่ อ ยอดโครงการ “CPF ส่ งอาหาร
จากใจ ร่ วมต้ านภัย COVID-19” โดยการส่งมอบอาหารปลอดภัยและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้ แก่บุคลากรด้ านสาธารณสุข ทีปฏิบัติ
ภารกิจในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามทัวประเทศ รวมถึงประชาชนกลุ่ม เปราะบางทีได้ รับผลกระทบ เช่น ผู้สูงวัย คนพิ การ
ผู้ด้ อ ยโอกาส นอกจากนี ยัง ให้ ก ารสนั บ สนุ น โครงการ LPN Hand to Hand Humanitarian Assistance for Migrant Workers Facing
Covid-19 Crisis in Thailand มาอย่างต่อเนืองตังแต่การระบาดระลอกแรกในปี 2563 ทีผ่านมา โดยให้ การสนับสนุนทังอาหารสําเร็ จรู ป
และไข่ไก่สด เพือให้ มลู นิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน หรื อมูลนิธิ LPN (Labour Protection Network) นําไปบรรจุเป็ นถุงยังชีพ
เพือแจกจ่ายให้ แรงงานไทย แรงงานข้ ามชาติ และกลุ่มคนเปราะบางทังผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ในสังคมทีได้ เดือดร้ อนได้ สามารถเข้ าถึง
อาหารปลอดภัย และสิงจําเป็ นพืนฐานในการดํารงชีวิตอย่างเพียงพอ รวมทังยังบริจาคอาหารสด อาหารพร้ อมรั บประทาน อาหาร
แช่ แข็ง และนําดืม ตลอดจนของใช้ จําเป็ น ให้ แก่ หน่ วยงาน องค์ กร วัด โรงเรี ยน และภาคส่ วนต่ างๆ ทัวประเทศไทย และใน
หลายประเทศทีบริษัทลงทุนหรื อมีสํานักงานการค้ าอยู่ เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาว ฟิ ลิปปิ นส์ ตุรกี สหรัฐอเมริก า และรัสเซีย
เป็ นต้ น
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทเคารพและให้ ความสําคัญในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทจะปกป้ องข้ อมูลส่วนบุคคล
จากการถูกนําไปใช้ ในทางทีผิดและรัก ษา
ข้ อมูลดังกล่าวให้ ปลอดภัยตามกฎหมาย
คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล แ ล ะ
มาตรฐานสากล โดยคณ ะกรรมการ
บ ริ ษั ท ม อ บ ห ม า ย ให้ สํ านั ก ล ง ทุ น
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สัมพันธ์ และตลาดทุนทําหน้ าทีเผยแพร่ ข้อมูลทางการเงินและข้ อมูลโดยทัวไปของบริษัทให้ กับนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ และ
ผู้ลงทุนของบริ ษัท และเป็ นช่องทางให้ นักลงทุนทีสนใจติดต่อสือสารกับบริ ษัท โดยในช่วงภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
COVID-19 สํานักลงทุนสัมพันธ์ และตลาดทุนได้ มีการปรับเปลียนรูปแบบการพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ลงทุนของบริ ษัทให้ เป็ น
แบบออนไลน์ (Virtual Meeting) หรื อทางโทรศัพท์ ซึงผู้บริหารระดับสูงของบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
กับ นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ และผู้ลงทุนของบริ ษัท โดยได้ จัดสรรเวลาเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสํานักลงทุนสัมพันธ์ และตลาดทุนอย่าง
สมําเสมอ พร้อมกันนี สํานักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน ก็ได้ เอกสารเผยแพร่ ต่างๆ เกียวกับผลประกอบการรายไตรมาส ราคาวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงสารนักลงทุนไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทเพือให้ นักลงทุนเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทันทีและทัวถึง ในขณะที สํานักเลขานุ การ
บริ ษัทจะเป็ นผู้ เผยแพร่ ข่ าวสารและติ ดต่ อสือสารกับ ผู้ ถือ หุ้น เพือให้ รับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทีย มกัน ถูก ต้ อ ง เพียงพอ ทันเวลา
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้ อง
นอกจากนี บริ ษั ท ยังมีน โยบายว่ าด้ ว ยการจั ด การลํ า ดับ ชั นความลับ ของข้ อ มูล ระเบี ย บว่ า ด้ วยการซือขายหลัก ทรั พ ย์ และ
แนวปฏิบัติในการเปิ ดเผยข้ อมูล ของบริ ษัท เพือให้ ข้ อมูลทีเป็ นสาระสําคัญ ต่อการเปลียนแปลงราคาหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์ได้ มีการ
เปิ ดเผยสู่ส าธารณะอย่ า งถูก ต้ อ ง ไม่ ขัด ต่ อ กฎหมาย
และระเบี ย บที เกี ยวข้ อง โดยกรรมการ ผู้ บริ ห าร
พนั ก งาน และลู ก จ้ า งทุ ก คนได้ ปฏิ บั ติ เป็ นแนวทาง
เดียวกัน
สําหรับรายงานทางการเงิน บริ ษัท ได้ จัดทํ า
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญ ชี และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญ ชี
รวมถึ งหลัก การบัญ ชีที รับ รองทัวไปของประเทศไทย
โดยเลื อ กใช้ น โยบายบัญ ชีที เหมาะสมและถื อ ปฏิ บัติ
อย่ า งสมํ าเส ม อ โด ยค ณ ะกรรม การบ ริ ษั ท เป็ น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะบริ ษัท และงบการเงิน
รวมของบริ ษัทและบริ ษัท ย่อ ย และใช้ ดุลพินิจอย่ างระมัดระวังและประมาณการทีดีทีสุดในการจัดทํา รวมทังการเปิ ดเผยข้ อ มูลสําคัญ
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือให้ งบการเงินมีความน่าเชือถือ และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัวไป
ในส่วนข้ อมูลเกียวกับสินค้ า บริ ษัทจะทําการขายและการตลาดอย่ างรั บผิดชอบและซือสัตย์ โดยข้ อมูลทีใช้ เพือการส่งเสริ ม
การขายและการโฆษณา รวมถึงการดําเนินงานสือสารใดๆ ในนามของบริษัท จะต้ องไม่คลาดเคลือนจากความจริงหรืออาจก่อให้ เกิดความ
เข้ าใจผิด มีการอธิบายข้ อเท็จจริงและข้ อมูลทีเกียวข้ องอย่างซือสัตย์และโปร่งใส และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับทีเกียวข้ องใน
แต่ละประเทศ โดยคํานึงถึงความละเอียดอ่อนต่อวัฒนธรรมและประเพณีทีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
6.2

จรรยาบรรณธุรกิจ
“จรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ” เป็ นหลักการพืนฐาน แนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และบุคลากรของบริ ษัท เพือให้
บุคลากรของบริ ษัทได้ ยึดถือปฏิบัติร่วมกันตามความคาดหวังของบริ ษัท โดยระบุหลักการ ดําเนินธุรกิจ ค่านิยมองค์ก ร การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามความคาดหวัง เพือประโยชน์ใน
การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการบริ ษัท และบุคลากรด้ วยคุณธรรมและความซือสัตย์ รายละเอียดในคู่มือฉบับนีไม่ได้
กล่าวถึงทุกสถานการณ์ อย่างเฉพาะเจาะจง แต่จะช่วยเป็ นแนวทางตัดสินใจปฏิบตั ิตน ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
โดยกรรมการบริษัท และบุคลากรของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
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- ทําความเข้ าใจหลักการและแนวปฏิบตั ิต่างๆ
- ปรึ ก ษาผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ หน่ ว ยงานที
เกี ยวข้ อ งในระเบีย บหรื อ นโยบายนัน หาก
เกิ ด ความไม่ มั นใจในสิ งที กระทํ า ถู ก ต้ อ ง
ตามจรรยาบรรณหรือไม่
- สือสารให้ กบั ผู้ทีเกียวข้ องรับทราบ
- แจ้ งเบาะแส เมือพบการกระทําทีไม่ถูกต้ อ ง
ตามจรรยาบรรณธุ รกิ จ ตามช่ อ งทางที ได้
กํ า ห น ด ไว้ แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใน
กระบวนการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง ซึ งผู้ที ให้
เบ าะ แ ส จ ะ ได้ รั บ ค วาม คุ้ ม ค รอ งต าม
นโยบายซึงสอดคล้ องกับกฏหมายทีเกียวข้ อง
ทังนี เพือให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจภายใต้ มาตรฐานเดียวกัน บริษัทจึงได้ กําหนดนโยบายทีเกียวข้ องไว้ ทงสิ
ั น
12 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 4 หมวดหมู่ ได้ แก่ (1) หมวดคุณธรรม (2) หมวดคุณภาพ (3) หมวดบุคลากร และ (4) หมวดสินทรัพย์ โดยผู้ลงทุน
สามารถศึกษาจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวได้ ทีเว็บไซต์ของบริษัทที www.cpfworldwide.com/th/investors/report-56-1-2021/attachment
6.3

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญของการดําเนินการด้ านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืนในปี 2564
บริ ษัท ตระหนัก ถึงความเปลียนแปลงทางสังคมและความต้ องการของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริ ษั ทจึงให้
ความสําคัญกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ระบบและการดําเนินการด้ านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน โดยในรอบปี
2564 บริษัทได้ มดี ําเนินการ ดังต่อไปนี
 แต่ งตังคณะกรรมการบรรษั ท ภิบ าลและการพั ฒ นาเพื อความยั งยืน โดยบูรณาการหน้ าที และความรับผิด ชอบของ
คณะกรรมการกํากับดูแ ลกิจการ และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยังยืนเข้ าไว้ ด้วยกัน เพือ
ขับเคลือนการพัฒนาอย่างยังยืนบนพืนฐานของบรรษัทภิบาลทีดีให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 พิจารณาทบทวนกรอบแนวคิดด้ านความยังยืน และปรั บปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน
 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้ ทบทวนหลักเกณฑ์ คุณ สมบัติกรรมการบริ ษัท ด้ านทักษะ
ความรู้ ความเชียวชาญประสบการณ์ ข ององค์ ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) ให้ สอดคล้ องกับ
เป้าหมายธุรกิจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
 จัดทําสือการเรี ยนรู้ แบบออนไลน์ (Online learning) เกียวกับธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่ างยังยืนให้ แก่ผ้ ูบริ หาร
พนักงาน และคนงานทุกคน ทังในและต่างประเทศ เพือให้ เกิดความตระหนักจนถึงการนําความรู้ใช้ ในการทํางานของตนเอง
เช่น ธรรมาภิบาลขันพืนฐาน PDPA พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล และ Digital Literacy 100 เป็ นต้ น
 จัดทําแผนงานสือสารภายในองค์ กรเกียวกับการต่ อต้ านคอร์ รัปชัน และการรั บของขวัญ เป็ นต้ น
 จัด ให้ มีการทําแบบสํารวจความผูกพันของพนั ก งานต่ อ องค์ กร เพือกําหนดแนวทางในการปรับปรุ งและยกระดับความ
ผูกพันของพนักงาน เนืองจากพนักงานเป็ นหัวใจสําคัญทีจะช่วยขับเคลือนองค์กรไปสู่ความยังยืน
 สือสารกฎหมายทีออกใหม่ หรื อมีการเปลียนแปลง
 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินด้ านความยังยืนองค์กรและด้ านการกํากับดูแลกิจการจากองค์กรภายนอก
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อย่างไรก็ตาม ยังมีหลักปฏิบตั ติ าม CG Code บางข้ อทีบริษัทยังไม่สามารถนํามาปฏิบตั ิได้ ในปี 2564 ได้ แก่
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัททีมีจํานวนกรรมการมากกว่า 12 ท่าน
ปั จจุบันบริ ษัทมีกรรมการจํานวน 15 ท่าน ซึงเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณ วุฒิทีมีคุณ สมบัติทงในด้
ั
านทักษะ ความรู้ค วามเชียวชาญ
และประสบการณ์ ที เหมาะสมกั บ การขั บ เคลื อนองค์ ก รตามพั น ธกิ จ ที กํ า หนดไว้ บริ ษั ท พิ จ ารณาเห็ น ว่ า องค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจทีมีการลงทุนใน 17 ประเทศ และขนาดรายได้ ของบริษัท
2. ประธานคณะกรรมการบริ ษัทไม่ได้ เป็ นกรรมการอิสระ
บริ ษัทได้ มีการกําหนดแนวปฏิบัติเรื องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ไว้ อย่างชัดเจน มีการให้ อํานาจแก่กรรมการอิสระในการ
จัดประชุมโดยไม่มีกรรมการท่านอืนหรื อผู้บริ หารเข้ าร่วมเพือพิจารณาเรื องต่างๆ ตามทีกรรมการอิสระเห็นสมควรในการเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริ ษั ทพิ จารณาเห็น ว่า โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษั ท มี กรรมการอิส ระจํานวน 6 ท่า น กรรมการที ไม่เป็ น
ผู้บริ หารจํานวน 3 ท่าน กรรมการทีเป็ นผู้บริ หารจํานวน 6 ท่าน เป็ นองค์ประกอบทีมีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นและลงมติในทีประชุม
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7. โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ และข้ อมูลสําคัญเกียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่ อย ผู้บริหาร พนักงาน และอืนๆ/60
7.1 โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ ณ วันที 1 มกราคม 2565

/60

“บริ ษัท” ที กล่าวในส่วนที 2 ข้อ 7.2 ถึงข้อ 7.3 นี หมายถึง บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรื อ ซี พีเอฟ
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7.2

ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที มกราคม 2565 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 15 คน ดังนี
ชือ
นามสกุล
ตําแหน่ ง
1. นายสุภกิต
เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ(1)
2. นายพงษ์ เทพ
เจียรวนนท์
รองประธานกรรมการ(1)
3. นายศุภชัย
เจียรวนนท์
รองประธานกรรมการ(1)
4. นายอดิเรก
ศรี ประทักษ์
รองประธานกรรมการ(1)
5. นายรังสรรค์
ศรีวรศาสตร์
กรรมการ(2)
6. ศ.ดร.พงษ์ ศกั ดิ
อังกสิทธิ
กรรมการ(2)
7. พล.ต.อ. พัชรวาท
วงษ์ สวุ รรณ
กรรมการ(2)
8. นางวัชรี
วิมกุ ตายน
กรรมการ(2)
9. นายวินัย
วิทวัสการเวช
กรรมการ(2)
10. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการ(2)
11. นางอรุณี
วัชรานานันท์
กรรมการ(1)
12. นายประสิทธิ
บุญดวงประเสริ ฐ
กรรมการ(1)
13. นายสิริพงศ์
อรุณรัตนา
กรรมการ(1)
14. น.สพ. สุจินต์
ธรรมศาสตร์
กรรมการ(1)
15. นายไพศาล
จิระกิจเจริญ
กรรมการ(1)
หมายเหตุ (1) กรรมการผู้มอี ํานาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกําหนดให้ กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท 2 คน ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
(2)
กรรมการอิสระ

โดยมีนางกอบบุญ ศรี ชยั เป็ นเลขานุการบริ ษัท
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัท ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับ ของบริ ษัท ว่า คณะกรรมการซีพีเอฟต้ อ งประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดนัน ต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร
ณ วัน ที 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการซีพี เอฟประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระจํ า นวน 6 คน (คิด เป็ นร้ อยละ 40 ของจํานวน
กรรมการทังหมด) กรรมการทีเป็ นผู้บริ หารจํา นวน 6 คน และกรรมการที ไม่ เป็ นผู้บ ริ ห ารจํ า นวน 3 คน โดยคณะกรรมการบริ ษัท เป็ น
ผู้แต่งตังประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
บทบาทและหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นในการกํากับดูแลกิจการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ภายใต้ ขอบเขต
ทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท และมติทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซือสัตย์สจุ ริตและเป็ นกลาง เพือให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ ทีเกียวข้ องอย่างเหมาะสม โดยอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึงหรือหลายคน หรือบุคคลอืนใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึงแทน
คณะกรรมการได้ โดยในการมอบอํานาจนันจะต้ องอยู่ภายใต้ ข อบเขตแห่งอํานาจของคณะกรรมการ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้ าทีของผู้รับมอบอํานาจไว้ อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าทีในการกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามเป้ าหมาย กลยุทธ์และแผนงานทีได้ รับการ
อนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท เพื อให้ เกิด ประโยชน์ ส ู งสุด ต่ อ บริ ษั ท และผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ทังหมด โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะ
มอบหมายอํานาจและหน้ าทีความรับผิดชอบในการบริ หารงานประจําวันไปยังประธานคณะผู้บริ หาร โดยอํานาจหน้ าทีดังกล่าวแยกจาก
อํานาจหน้ าทีของประธานกรรมการอย่างชัดเจน นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มาช่วยดูแลงาน
เฉพาะด้ าน รวมทังว่าจ้ างผู้เชียวชาญหรื อทีปรึกษาจากภายนอกเพือให้ ความเห็นหรือข้ อเสนอแนะในเรืองทีเกียวกับการดําเนินกิจการของ
บริษัท ตามความจําเป็ นและสมควรด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
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นอกจากนัน คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัท ในการทําหน้ าทีในการแนะนําและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทโดย
รับ ผิด ชอบในการดําเนินการเพื อให้ เกิดความมันใจว่าคณะกรรมการบริ ษั ทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการกํากับดูแลกิจการ
ทังยังทําหน้ าทีในการประสานงานและช่วยเหลือดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
หน้าทีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
(1) พิจารณาให้ ความเห็นชอบเรื องทีจะบรรจุเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการ
(2) เป็ นประธานในทีประชุมคณะกรรมการ โดยจะเป็ นผู้จัดสรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอเพือการเสนอเรืองของฝ่ ายจัดการ และการ
อภิปรายของกรรมการโดยทัวกันในเรื องทีนําเสนออย่างรอบคอบ รวมถึงส่งเสริ มให้ มีการใช้ ดลุ ยพินิจทีรอบคอบ
(3) เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงขีขาดในกรณีทีทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง “เห็นชอบ” และ
“ไม่เห็นชอบ” เท่ากัน
(4) ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกฎหมายกําหนดไว้ โดยเฉพาะให้ เป็ นหน้ าทีของประธานกรรมการ
หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
(1) ปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท รวมถึงมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และซือสัตย์สจุ ริ ต
(2) กําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ นโยบายด้ านการเงิน การระดมทุน การบริ หารเงินทุน การบริ หารความเสียงของ
บริษัท การจัดสรรและการบริ หารทรัพยากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) พิจารณาอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของบริ ษัท และให้ มีการทบทวนทุกๆ รอบปี บัญชี
(4) พิจารณาอนุมตั ิเป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนงานในการดําเนินธุรกิจ และให้ มีการทบทวนทุกๆ รอบปี บัญชี รวมถึงดูแลให้ มีการนํา
กลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิและและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานทีกําหนดไว้
(5) พิจารณาอนุมัติรายการทีนอกเหนือจากรายการที คณะกรรมการบริ ษัทได้ ม อบอํานาจให้ กับประธานคณะผู้บริ หาร หรื อ
รายการทีกฎหมาย ข้ อบังคับ หรื อระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัททีเกียวข้ องกับเรื องดังกล่าวกําหนดให้ ต้อ งได้ รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการหรือทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(6) จัด ให้ มี ระบบการควบคุม ภายในด้ านการดํ าเนิ น งาน ด้ านการรายงานทางการเงิ น และด้ านการปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย
ข้ อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัท และกําหนดให้ สํานักตรวจสอบภายในมีหน้ าทีรับผิดชอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบการควบคุ มภายในดังกล่ าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริ ษัท จะ
พิจารณาระบบบริ หารความเสียง รวมถึงประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจําทุกปี
และทบทวนระบบทีสําคัญอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง และให้ ความเห็นไว้ ในรายงานประจําปี
(7) ส่งเสริ มการสร้ างนวัตกรรม และนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ในการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน โดยยังอยู่บ น
พืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม และดูแลให้ ฝ่ายจัดการนําไปเป็ นส่วนหนึงในการทบทวนกลยุทธ์
(8) ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
(9) แต่งตังประธานคณะผู้บริ หาร และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้ าทีของประธานคณะผู้บริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายการกํ ากับ
ดูแลกิจการของบริ ษัท ภายในกรอบแห่งอํานาจทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของประธานคณะผู้บริหารเป็ นประจําทุกปี เพือประกอบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริ หาร
(10) แต่งตังกรรมการหรื อผู้บริห ารเข้ าไปดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย เพือกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย
ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการลงทุนในบริ ษัทย่อยเหล่านัน
(11) แต่งตังเลขานุการบริษัท เพือรับผิดชอบดําเนินการในเรื องต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด
(12) แต่ ง ตังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร และคณะกรรมการชุด ย่อ ยต่ างๆ เช่น คณะกรรมการกํ าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็ นต้ น เพือช่วยคณะกรรมการในการกํากับดูแลกิจการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทีได้ กําหนดไว้
(7) โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ หน้ าที 114
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โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุด ย่อยประกอบด้ วยกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็ น
กรรมการอิสระ
(13) จัดให้ มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร และแผนงานการสืบทอดงาน
7.3

คณะกรรมการชุดย่ อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปั จจุบันมีวาระ
การดํารงตําแหน่ง 3 ปี ซึงจะครบวาระในวันที 23 ธันวาคม 2566 โดย ณ วันที 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ จํานวน 4 คน ดังนี
ชือ
นามสกุล
ตําแหน่ ง
1. นายรังสรรค์
ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
. ศ.ดร.พงษ์ ศกั ดิ
อังกสิทธิ
กรรมการตรวจสอบ
. นางวัชรี
วิมกุ ตายน
กรรมการตรวจสอบ
. นายวินัย
วิทวัสการเวช
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี น างสาววิ ภ าวรรณ ประมูล ความดี หัว หน้ าสํ า นั ก ตรวจสอบภายในและบริ ห ารความเสี ยง ทํ า หน้ า ที เป็ นเลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง (ได้ รับการแต่งตังเมือวันที 9 กันยายน 2563)
กรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟ 3 คน ได้ แก่ นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ นางวัชรี วิมุกตายน และนายวินัย วิทวัสการเวช เป็ นผู้มี
ความรู้ ความเข้ าใจ และประสบการณ์ ในด้ านการบัญชีและการเงิน รวมถึงมีความรู้ เกี ยวกับเหตุการณ์ ทีมีผลกระทบต่อการเปลี ยนแปลง
ของรายงานทางการเงิน
กรรมการตรวจสอบจะได้ รับ การแต่ง ตังให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ นระยะเวลา 3 ปี เพื อความต่อ เนื องในการปฏิ บัติ งาน กรรมการ
ตรวจสอบซึงพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ ดํารงตําแหน่งอีกได้ หากมีกรรมการตรวจสอบคนใดต้ องการลาออกระหว่างทีอยู่ในวาระ
การดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้นันต้ องทําการแจ้ งล่วงหน้ าหนึงเดือนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เมือมีการดํารงตําแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบ
ทีลาออกนัน กรรมการตรวจสอบคนใหม่จะดํารงตําแหน่งจนกระทังหมดวาระของกรรมการตรวจสอบทีลาออกนันๆ
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประชุมร่วมกันอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง ซึงในการประชุมแต่ละครังนัน คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เชิญประธานคณะผู้บริ หาร ประธานผู้บริหารฝ่ ายปฏิบัติการ ประธานผู้บริ หารฝ่ ายการเงิน ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้ าประชุมชีแจงได้ ใน
ประเด็นทีเกียวข้ อง โดยในปี 2564 มีการประชุมจํานวน 11 ครัง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจํานวน 4 ครัง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วม
ประชุมด้ วย
หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กํ าหนดขอบเขตหน้ า ที และความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ ส อดคล้ อ งกับ ประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ลงวันที 9 มิถนุ ายน
2551 ดังนี
(1) สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้ บริษัทมีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสียง ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล
(3) สอบทานให้ บริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ การบริ หารความเสียงรวมถึงระดับความเสียงที
ยอมรับได้
(4) สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์ การบริ หารความเสียงโดยรวม รวมถึงระดับความเสียงที
ยอมรับได้ อย่างน้ อยปี ละครัง หรือเมือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
(5) สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กําหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ
กฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(7) โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ หน้ าที 115
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(6) พิจารณาความเป็ นอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้ าย เลิกจ้ าง
รวมทังประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบภายใน
(7) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้ส อบบัญ ชีข องบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดัง กล่ าว ตลอดจนการเลิ ก จ้ างผู้ส อบบัญ ชี รวมทังเข้ าประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญ ชี โดยไม่ มี ฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
(8) พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทังนี เพือให้ มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
(9) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึงรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี
(9.1) ความเห็นเกียวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(9.2) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(9.3) ความเห็นเกียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารความเสียงของบริษัทโดยรวม
(9.4) ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์
หรือกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
(9.5) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(9.6) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(9.7) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(9.8) ความเห็นหรื อ ข้ อ สัง เกตโดยรวมที คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ จากการปฏิบัติหน้ าทีตามกฎบัต รคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(9.9) เรื องอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
(10) ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทังนี การปฏิบตั ิหน้ าทีภายใต้ ขอบเขตดังกล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง
และคณะกรรมการบริ ษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืนชุดปั จจุบนั ถูกแต่งตังขึนในวันที 16 พฤศจิกายน 2564 โดยบูรณาการ
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํ ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยังยืน
เข้ าไว้ ด้วยกัน เพือขับเคลื อนการพัฒ นาอย่างยังยืนบนพืนฐานของบรรษัท ภิบาลทีดีให้ เกิด ประสิทธิภ าพและประสิทธิผลสูงสุด มีวาระ
การดํารงตําแหน่ง 3 ปี ซึงจะครบวาระในวันที 16 พฤศจิกายน 2567 โดย ณ วันที 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พัฒนาเพือความยังยืนประกอบด้ วยกรรมการ คน โดยเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 คน และกรรมการทีเป็ นผู้บริ หารจํานวน 1 คน ดังนี
ชือ
นามสกุล
ตําแหน่ ง
. นายรังสรรค์
ศรี วรศาสตร์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน
2. พล.ต.อ. พัชรวาท
วงษ์ สวุ รรณ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน
. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน
. นายอดิเรก
ศรีประทักษ์
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน
โดยมีเลขานุการบริษัททําหน้ าทีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืนโดยตําแหน่ง
หน้าทีและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและการพัฒนาเพื อความยังยื น
(1) กําหนดนโยบายหลักและเป้าหมายทีเกียวข้ องกับบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน ให้ สอดคล้ องกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยคํานึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิงแวดล้ อม และสังคม เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
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(2) ให้ ความเห็นชอบเกี ยวกับกลยุทธ์ และแนวทางด้ านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน พร้ อมทังส่งเสริ มให้ มีการ
ดําเนินการเพือบรรลุเป้าหมายด้ านความยังยืนของบริษัท
(3) ดูแ ล ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลและการพั ฒ นาเพื อความยั งยื น พร้ อมทั งรายงาน
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทเพือทราบ
(4) ทบทวนเป้าหมาย และนโยบายทีเกียวข้ องให้ เหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ สอดคล้ องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบตั ิทีดี
ในระดับสากล และข้ อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(5) ปฏิบตั ิงานอืนใดทีเกียวข้ องกับหน้ าทีความรับผิดชอบตามทีคณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนและสรรหากรรมการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการชุดปั จจุบนั มีวาระการดํารงตําแหน่ง ปี ซึงจะครบวาระในวันที 1 เมษายน
2567 โดย ณ วัน ที 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการกํ าหนดค่ าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้ วยกรรมการ 4 คน โดยเป็ น
กรรมการอิสระจํานวน 2 คน กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารจํานวน 1 คน และกรรมการทีเป็ นผู้บริ หารจํานวน 1 คน ดังนี
ชือ
นามสกุล
ตําแหน่ ง
1. พล.ต.อ. พัชรวาท
วงษ์ สวุ รรณ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. นายศุภชัย
เจียรวนนท์
รองประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
. ศ.ดร.พงษ์ ศกั ดิ
อังกสิทธิ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
. นายอดิเรก
ศรี ประทักษ์
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
โดยมีเลขานุการบริ ษัททําหน้ าทีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการโดยตําแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้ แ ต่ ง ตังประธานกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีระยะเวลาการดํารงตํา แหน่งเป็ นเวลา 3 ปี เพือความต่อ เนืองในการปฏิบัติง าน วาระของการดํารง
ตําแหน่งอาจเปลียนแปลงได้ ตามมติอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึงกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ ดํารงตําแหน่งอีกได้
หากได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท กรณี กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งก่อ นครบวาระ ต้ อ งแจ้ งความประสงค์
ล่วงหน้ าอย่างน้ อยหนึงเดือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริ ษัท
หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
(1) กําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบ
(2) สรรหาบุคคลทีเห็น ว่ามีคุณ สมบัติ เหมาะสมในการดํ ารงตํา แหน่งกรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ เพือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาในกรณีทีตําแหน่งดังกล่าวว่างลง
(3) สอบทานเกียวกับโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และให้ ข้อเสนอแนะในกรณีทีเห็นควรให้ มีการ
เปลียนแปลง
(4) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี เพือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
(5) กํ า หนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่ าตอบแทนอย่ างเหมาะสมสํ าหรั บ กรรมการบริ ษั ท ให้ ส อดคล้ อ ง
เหมาะสมกับความรั บผิดชอบ และเปรี ยบเทียบได้ กับระดับที ปฏิบัติอยู่ในอุต สาหกรรมและประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ และ
เป็ นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด โดยเชือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทและหน้ าทีความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และหากพิจารณาแล้ วเห็นควรให้ มีการเปลียนแปลงไปจากมติทีประชุมผู้ถือหุ้นซึงได้ เคยอนุมตั ิไว้ ให้ นําเสนอ
เรื องต่อกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพือนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเปลียนแปลงต่อไป
(6) ปฏิบตั ิงานอืนใดทีเกียวข้ องกับหน้ าทีความรับผิดชอบตามทีคณะกรรมการบริษัทร้ องขอ
ทังนี เพือให้ เกิดการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ต่อหน้ าทีและความรับผิด ชอบทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการควรมีก ารประชุม อย่ า งน้ อยปี ละ 2 ครั ง เพื อพิจารณา หารื อ และดําเนิ นการใดๆให้ สําเร็ จลุล่ วงตามหน้ าที ความรับ ผิด ชอบ
(7) โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ หน้ าที 117
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การประชุมเพิมเติมจะจัดให้ มีขึนได้ ตามความเหมาะสมตามทีประธานกรรมการฯ ให้ ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการอาจเชิญบุคคลอืน เช่น ทีปรึกษาภายนอกเข้ าร่วมประชุมได้ หากเห็นว่าสมควร โดยในปี 2564 มีการประชุมจํานวน 3 ครัง
คณะกรรมการเทคโนโลยีและความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์
คณะกรรมการบริษั ทได้ แต่งตังคณะกรรมการเทคโนโลยีแ ละความมันคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ เพือช่วยกํากับ ดูแ ลด้ านการใช้
เทคโนโลยีและความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้ องกับเป้าหมายทางธุรกิจในอนาคต
และสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการกําหนดกลยุทธ์ระยะยาว และการบริหารความเสียงด้ านเทคโนโลยีและความมันคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ ข องกลุ่ม บริ ษั ท ณ วัน ที 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการเทคโนโลยี แ ละความมั นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ มี จํ า นวน 7 คน
ประกอบด้ วย
ชือ
นามสกุล
ตําแหน่ ง
1. นายอดิเรก
ศรี ประทักษ์
ประธานกรรมการเทคโนโลยีและความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์
2. นายประสิทธิ บุญดวงประเสริฐ
กรรมการเทคโนโลยีและความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์
3. นายไพศาล
จิระกิจเจริ ญ
กรรมการเทคโนโลยีและความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์
4. นายประเดิม
โชติศุภราช
กรรมการเทคโนโลยีและความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์
5. นายสรรเสริ ญ สมัยสุต
กรรมการเทคโนโลยีและความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์
6. นางกอบบุญ ศรี ชยั
กรรมการเทคโนโลยีและความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์
7. นายทศพร
เพ็ชรโปรี
กรรมการเทคโนโลยีและความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์
หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเทคโนโลยีและความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการด้ านการใช้ เทคโนโลยี รวมถึงการลงทุนทีเกียวข้ อง และการรักษาความมันคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์
(2) กํากับดูแลด้ านกลยุทธ์ และทิศทางของเทคโนโลยีเพือให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริ ษัท
(3) ทบทวนแนวปฏิบตั ิด้านการกํากับดูแลด้ านการใช้ เทคโนโลยีและความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(4) สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิทีกําหนดไว้
(5) รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบายต่อคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ หารเพือช่วยคณะกรรมการบริษัทในการติดตามและกํากับดูแลการบริหารงานของ
ฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที คณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ณ วันที 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริหารของบริ ษัทมีจํานวน 12 คน ประกอบด้ วย
ชือ
นามสกุล
ตําแหน่ ง
1. นายอดิเรก
ศรี ประทักษ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายสุขสันต์
เจียมใจสว่างฤกษ์
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางอรุณี
วัชรานานันท์
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
4. นายสุขวัฒน์
ด่านเสริ มสุข
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
5. นายสมภพ
มงคลพิทกั ษ์ สขุ
กรรมการบริหาร
6. นางภัทนีย์
เล็กศรี สมพงษ์
กรรมการบริหาร
7. นายประสิทธิ
บุญดวงประเสริฐ
กรรมการบริหาร
8. นายไพศาล
จิระกิจเจริญ
กรรมการบริหาร
9. นายสิริพงศ์
อรุณรัตนา
กรรมการบริหาร
10. น.สพ.สุจินต์
ธรรมศาสตร์
กรรมการบริหาร
11. นายวรวิทย์
เจนธนากุล
กรรมการบริหาร
12. นางกอบบุญ
ศรี ชยั
กรรมการบริหาร
(7) โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ หน้ าที 118
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ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ

ในการประชุมแต่ละครัง คณะกรรมการบริ หารอาจเชิญบุคคลอืน เช่น ตัวแทนผู้บริ หาร และ/หรื อ ทีปรึกษาจากภายนอก เข้ าร่วม
ประชุมตามความจําเป็ น
อํานาจของคณะกรรมการบริ หาร/61
คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจอนุมตั ิดําเนินการในเรื องดังต่อไปนี
(1) การตังบริษัทย่อยใหม่ทีมีทนุ จดทะเบียนไม่เกิน 800 ล้ านบาท
(2) การเข้ าซือกิจการโดยซีพีเอฟหรือบริษัทย่อย
(ก) การซือหรือได้ มาซึงเงินลงทุนในหุ้นหรือส่วนของทุนของนิติบุคคลใดๆ ทีมีมลู ค่าของรายการไม่เกิน 800 ล้ านบาท แต่มิให้ รวมถึง
รายการทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิจากคณะกรรมการหรือทีประชุมผู้ถือหุ้นของซีพีเอฟหรือของบริษัทย่อย
(ข) การเข้ าซือกิจการหรือการควบรวมกิจการในรูปแบบการเข้ าซือทรัพย์สินทีมีมลู ค่าของรายการไม่เกิน 800 ล้ านบาท
(ค) การปรับโครงสร้ างการลงทุนหรื อโครงสร้ างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริ ษัท โดยการซือขายหุ้น ซือขายกิจการ หรื อการควบ
รวมกิจการภายในกลุ่มบริษัท
(3) รายจ่ายฝ่ ายทุน (Capital Expenditure)
(ก) รายจ่ายฝ่ ายทุนของซีพีเอฟหรื อบริษัทย่อยทีมีมลู ค่าของโครงการตังแต่ 100 ล้านบาทขึนไป แต่ไม่เกิน 800 ล้ านบาท
(ข) รายจ่ายฝ่ ายทุนของซีพีเอฟหรื อบริษัทย่อยทีอยู่ในงบประมาณทีได้ รับการอนุมตั ิไว้ แล้ ว ซึงมีมลู ค่าของโครงการตังแต่ 100
ล้านบาทขึนไป แต่ไม่เกิน 800 ล้ านบาท แต่มีการใช้ เกินงบประมาณมากกว่าร้ อยละ 10
(ค) การเข้ าทําธุรกรรมของซีพีเอฟทีต้ องจดทะเบียนนิติกรรมกับสํานักงานทีดิน ได้ แก่
(ค1) การซือหรื อ รับ โอนอสังหาริ มทรั พย์ ภายใต้ งบประมาณรายจ่ายลงทุนทีได้ รับ การอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท
หรือคณะกรรมการบริ หาร แล้ วแต่กรณี
(ค2) การขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์ ตามทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริ หาร แล้ วแต่กรณี
(ค3) การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึงเป็ นธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ
(4) ด้ านการบริ หารการเงินและการบัญชี
(ก) การรับวงเงินสินเชือการค้ า / สินเชือหมุนเวียน (Trade / Working Capital Facilities) ระหว่างซีพีเอฟกับธนาคาร
(ข) การกู้ยืมหรือให้ ก้ ยู ืมระยะยาวระหว่างซีพีเอฟกับบริ ษัทย่อย
(ค) การขายหรื อตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรของซีพีเอฟหรื อบริษัทย่อยทีมีมลู ค่าตังแต่ 100 ล้ านบาทขึนไป แต่ไม่เกิน 800 ล้ านบาท
(5) ด้ านบุคลากร
(ก) การแต่งตังกรรมการบริ ษัทย่อยและบริษัทร่วม ทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท
(ข) แผนการพัฒ นาบุค ลากร การสร้ างผู้สื บ ทอดตํ า แหน่ง การแต่ง ตัง โยกย้ าย หลัก เกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
การกํ าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ ายผลตอบแทน และการปรั บ เงิน เดือ นและผลประโยชน์ อืนของผู้ บ ริ ห ารระดับ ประธาน
ผู้บริหารฝ่ ายปฎิบตั ิการ (COO) และผู้บริ หารสูงสุดของสายงานหลัก (Head of Business Unit)
(6) ด้ านการกํากับดูแล
(ก) แผนงานการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ประจําปี ของกลุ่มบริษัท
(ข) การออกงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปี และรายไตรมาสของซีพีเอฟ
(ค) การอนุมตั ิแต่งตังผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทางตรง
หน้าทีและความรับผิ ดชอบหลักของคณะกรรมการบริ หาร
(1) กลันกรองเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทย่อย หรือ คณะกรรมการชุดย่อ ย (แล้ วแต่กรณี) พิจารณา
อนุมตั ิในเรืองดังต่อไปนี
(ก) กลยุทธ์องค์กร เป้าหมาย & แผนธุรกิจระยะยาว และงบประมาณประจําปี ของกลุ่มบริษัท
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อนุมตั ิ โดยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 7/2562 เมือวันที 13 ธันวาคม 2562
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(2)

(3)
(4)
(5)

ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ

(ข) การซือหรื อได้ มาซึงเงินลงทุนในหุ้นหรื อส่วนของทุนของนิติบุคคลใดๆ ทีมีมูล ค่าของรายการเกิน 800 ล้ านบาทขึนไป แต่
มิให้ รวมถึงรายการทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นของซีพีเอฟหรื อของ
บริษัทย่อย
(ค) การเข้ าซือกิจการ หรื อการควบรวมกิจการในรูปแบบการเข้ าซือทรัพย์สินทีมีมลู ค่าของรายการเกิน 800 ล้ านบาทขึนไป
(ง) รายจ่ายฝ่ ายทุนของซีพีเอฟหรื อของบริ ษัทย่อยทีมีมลู ค่าของโครงการเกินกว่า 800 ล้านบาทขึนไป
(จ) การขายหรื อตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรของซีพีเอฟหรื อของบริษัทย่อยทีมีมลู ค่าตามบัญชีเกินกว่า 800 ล้ านบาทขึนไป
(ฉ) การเสนอแต่งตังประธานคณะผู้บริ หาร (CEO) ของซีพีเอฟ
(ช) แผนงานบริหารความเสียงประจําปี ของกลุ่มบริ ษัท
ติดตามการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการในเรืองดังต่อไปนี
(ก) ผลการดําเนินงานของซีพีเอฟให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจระยะยาว และงบประมาณประจําปี
(ข) ความคืบหน้ าของโครงการลงทุน และผลการดําเนินงานทีเกิดขึนจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณของโครงการลงทุนนันๆ
(ค) การดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของผู้บริ หารระดับสูง
รายงานรายการทีคณะกรรมการบริหารอนุมตั ิตามทีได้ รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบตั ิการใดๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากคณะกรรมการชุดย่อยทัง 5 คณะแล้ ว บริษัทยังแต่งตังคณะอนุกรรมการบริหารความเสียง ซึงมีประธานผู้บริหารฝ่ าย
การเงินเป็ นประธานคณะฯ ทําหน้ าทีสอบทานความเสียงสําคัญ ของบริ ษัท และกําหนดมาตรการจัดการความเสียง โดยร่วมมือกับทุก
หน่วยงานทีเกียวข้ องในฐานะเจ้ าของความเสียง (Risk Owner) และคณะอนุกรรมการบริ หารความเสียงจะติดตามความเสียง และความ
คืบหน้ าในการดําเนินการตามมาตรการ ซึงจะมีการประชุมทุกไตรมาส
7.4
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ผู้บริหาร
ณ วันที มกราคม 2565 ผู้บริหารของบริ ษัทประกอบด้ วย
1. นายประสิทธิ
บุญดวงประเสริ ฐ/62 ประธานคณะผู้บริ หาร
2. นายสิริพงศ์
อรุณรัตนา/62
ประธานผู้บริ หารฝ่ ายปฏิบตั ิการ ธุรกิจสัตว์บก
3. น.สพ.สุจินต์
ธรรมศาสตร์ /62
ประธานผู้บริหารฝ่ ายปฏิบตั ิการ ธุรกิจสัตว์นํา
/62
4. นายไพศาล
จิระกิจเจริญ
ประธานผู้บริ หารฝ่ ายการเงิน
/62
5. นางสาวพิมลรัตน์ รี พฒ
ั นาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล
6. นายเรวัติ
หทัยสัตยพงศ์
รองกรรมการผู้จดั การบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก
7. นายสมพร
เจิมพงศ์
รองกรรมการผู้จดั การบริหาร ธุรกิจสุกร
8. นายภาณุวตั ร เนียมเปรม
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ธุรกิจไก่เนือ-เป็ ดเนือครบวงจร
9. นายสมคิด
วรรณลุกขี
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่
10. ดร.มิง แดง เฉิน
รองกรรมการผู้จดั การบริหาร ด้ านวิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์นํา
11. นายไพโรจน์
อภิรักษ์ นสุ ิทธิ
รองกรรมการผู้จดั การบริหาร ธุรกิจสัตว์นําครบวงจร เขตประเทศไทย
12. นายโรบินส์
แมคอินทอช
รองกรรมการผู้จดั การบริหาร ธุรกิจพันธุ์สตั ว์นํา
13. นายเปรมศักดิ วนัชสุนทร
รองกรรมการผู้จดั การบริหาร ด้ านวิจยั และพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นํา
14. นายเอกปิ ยะ
เอือวุฒิเกริก
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ธุรกิจการค้ าในประเทศ
15. นายอาณัติ
จุลินทร
รองกรรมการผู้จดั การบริหาร ธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ
16. นายณฤกษ์
มางเขียว
รองกรรมการผู้จดั การบริหาร ธุรกิจไส้ กรอกและอาหารสําเร็จรูป

ผู้บริ หารของบริ ษัทตามนิ ยามในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. 17/2551 เรื อง การกําหนดบทนิยาม ในประกาศเกี ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัท
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17. นายวรวิทย์
18. นายสรรเสริ ญ
19. ดร.สมหมาย

เจนธนากุล
สมัยสุต
เตชะศิรินกุ ลู

20. นายพีรพงศ์
21. นางกอบบุญ

กรินชัย
ศรีชยั

ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ

รองกรรมการผู้จดั การบริหาร สายงานบริหารทัวไป
รองกรรมการผู้จดั การบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
รองกรรมการผู้จดั การบริหาร ด้ านวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/ประกัน
คุณภาพกลาง
รองกรรมการผู้จดั การบริหาร ด้ านวิศวกรรมกลาง
เลขานุการบริษัท

สําหรับผู้บริ หารกิจการต่างประเทศ ประกอบด้ วย
1. Mr. Bai Shanlin
จีน
2. นายมนตรี
สุวรรณโพธิศรี
เวียดนาม
3. Mr. Nick
Shaw
อังกฤษ
4. นายทง
โชติรัต
สาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน)
5. นายชัยนันท์
หนูเพ็ชร์
อินเดีย-ธุรกิจสัตว์บก
6. นายวิชิต
ธเนศานุรักษ์
อินเดีย-ธุรกิจสัตว์นาํ
7. Mr. Steve
Young
สหรัฐอเมริกา
8. Mr. Terry
O’Brien
สหรัฐอเมริกา
9. นายสกล
ชีวะโกเศรษฐ
ฟิ ลิปปิ นส์
10. นายสันติภาพ
ศรี สวุ รรณภิพ
มาเลเซีย-ธุรกิจสัตว์บก
11. นายวิรัช
โพธิพนั ธุ์
มาเลเซีย-ธุรกิจสัตว์นาํ
12. Mr. Thomas
Norgaard
รัสเซีย
13. นายบุรี
สีนา
รัสเซีย
14. นายปรีดา
จุลวงษ์
กัมพูชา
15. นายภราดร
จินขุนทอง
ตุรกี
16. นายทํานอง
พลทองมาก
ลาว
17. Mr. Marcin
Swiac
โปแลนด์
18. Mr. Michael
Tops
เบลเยียม
19. Mr. Habeeb Mohamed Ziauddin ศรี ลงั กา
อํานาจหน้าทีของประธานคณะผูบ้ ริ หาร
ประธานคณะผู้บริ หารซึงเป็ นตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัท เป็ นผู้ทีได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ มีหน้ าทีใน
การบริหารกิจการของบริษัทให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัทตามทีคณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดไว้ และหน้ าทีในการกํากับ
ดูแลกิจการให้ มีการดําเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทุกด้ านอย่างเหมาะสมและเทียงธรรม รวมถึงการดูแลให้ มีการ
เปิ ดเผยข้ อ มูล ทัวไปและข้ อ มูล ด้ านการเงิน ของบริ ษั ท ตามแนวทางที พึ งปฏิ บัติที ดี รวมทังมีอํานาจอนุมัติดําเนิ น การใดๆ อันเป็ นการ
ดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท ยกเว้ นการดําเนินการในเรื องดังต่อไปนีซึงกําหนดให้ เป็ น “ข้ อจํากัดการใช้ อํานาจของประธานคณะ
ผู้บริหาร” มิให้ ประธานคณะผู้บริ หารมีอํานาจอนุมตั ิดําเนินการ
(1) การเข้ าทํารายการทีไม่เป็ นไปตามหลักการที คณะกรรมการบริษัท ได้ มีมติอ นุมัติไว้ หรื อการเข้ าทํารายการทีเกี ยวโยงกัน ซึง
ประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนว่าด้ วยเรื องดังกล่าวกํ าหนดให้ ต้องได้ รับ การอนุมัติจากคณะกรรมการหรื อที ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
(2) การขายหรื อการตัด จํ าหน่า ยสิ น ทรั พ ย์ ใดๆ ออกจากบัญ ชี ซึงระเบี ย บปฏิ บั ติ ท างการเงิน ของบริ ษั ท ว่า ด้ ว ยเรื องดังกล่ า ว
กําหนดให้ ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
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(3) การเข้ าทํารายการกับบุคคลใดๆ เพือการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึงได้ แก่ การกู้ยืมเงิน การคําประกัน การให้
สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน เว้ นแต่
3.1 การกู้ยืมเงินระยะสันระหว่างบริษัทกับบริ ษัทย่อยทีบริษัทถือหุ้นทางตรง และ/หรือทางอ้ อมรวมกันตังแต่ร้อยละ 90 ขึนไป
3.2 การกู้ยืม เงินระยะสันระหว่างบริ ษัทย่อยของบริ ษัทซึงทังสองฝ่ ายต้ องไม่ มีบุค คลทีเกี ยวโยงกันของบริ ษั ทถื อหุ้นเกินกว่า
ร้ อยละ 10
(4) อนุมตั ิงบประมาณประจําปี หรื องบประมาณรายจ่ายลงทุนทีเพิมขึนระหว่างปี ซึงมีมลู ค่าของรายการตังแต่ 100 ล้ านบาทขึนไป
(5) การได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงเงินลงทุนในตราสารทุนหรื อตราสารหนีของบริษัทใดๆ ซึงระเบียบปฏิบตั ิทางการเงินของบริ ษัทว่า
ด้วยเรืองดังกล่าวกําหนดให้ ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการหรือทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
(6) การเข้ าทํารายการใดๆ ทีกฎหมาย หรื อ ระเบีย บข้ อ บังคับ ที เกี ยวข้ อ งกับเรื องดังกล่า ว กํา หนดให้ ต้ อ งได้ รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการหรือทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
การพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนให้ แก่ ผ้ ู บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดับ ขึ นอยู่กับ ผลการประเมิ น ผลงานที มี ตัว ชี วัด ระดับ องค์ ก รที
นอกเหนือจากการประเมินผลสําเร็ จของงานทางเศรษฐกิจ ได้ รวมถึงตัวชีวัดด้ านความยังยืน ซึงรวมถึงการปฏิบตั ิตามคุณค่าองค์กร (CPF
VALUE) การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณพนักงาน การพัฒนาบุคลากร เป้าหมายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและเป้าหมายด้ านสิงแวดล้ อม
โดยคณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้ทํ าหน้ าที ในการกํา หนดหลัก เกณฑ์ การประเมิน ผลการปฏิบัติ งาน
หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์อนของผู
ื
้ บริ หารระดับประธานผู้บริหารฝ่ ายปฎิบตั ิการ (COO) และ
ผู้บริหารสูงสุดของสายงานหลัก
ค่า ตอบแทนที เป็ นตัวเงิ น ค่า ตอบแทนผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท /63 สํ าหรั บ ปี 2564 จํา นวน 5 คน มีจํานวนรวม 212 ล้ านบาท โดย
ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้ วยเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ โดยมูลค่ารวมของหุ้นซีพีเอฟทีผู้บริหารดังกล่าวทุกคนถืออยู่ ณ
วันที 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็ น 0.12 เท่า ของค่าตอบแทนผู้บริ หารทังหมดในปี 2564
ค่าตอบแทนอืน - ไม่มี 7.5

บุคลากร

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ซีพีเอฟและบริ ษัทย่อยมีพนักงานและคนงาน รวมทังสิน 128,548 คน โดยจ่ายค่าตอบแทนสําหรับปี
2564 เป็ นเงินรวม 58,309 ล้ านบาท ซึงประกอบด้ วยเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์ ตอบแทนอืนๆ ทังนี จํานวนพนักงานและคนงาน
แบ่งตามสายงานหลักได้ ดงั นี
สายงานหลัก
1. สายงานปฏิบตั ิการ
2. สายงานสนับสนุน
รวม

จํานวน (คน)
พนักงาน
39,162
9,533
48,695

* คนงาน หมายถึง คนงานรายเดือน คนงานรายวัน และคนงานชัวคราว

คนงาน*
77,372
2,481
79,853

7.6

เลขานุการบริษัท
ทีประชุมคณะกรรมการซีพีเอฟ ได้ มีมติแต่งตัง นางกอบบุญ ศรี ชัย เป็ นเลขานุการบริ ษัท เมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการ
แต่งตังมีผลตังแต่วนั ที 1 มีนาคม 2562 โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทํางาน ความรู้และความเข้ าใจเกียวกับธุรกิจของบริษัท ทักษะ
ด้ านการเงินและการสือสาร ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาเพือความยังยืน ความเข้ าใจในความพึงพอใจ
ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้ องในระดับทีเพียงพอต่อ
/63

เป็ นค่าตอบแทนของผู้บริ หารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. 17/2551 เรื อง การกําหนดบทนิ ยาม ในประกาศเกียวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัท
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การปฏิบัติหน้ าทีเลขานุการบริ ษัท ได้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ โดยมีห น้ าที หลักในการรับ ผิด ชอบในการ (1) จัด ทําและเก็บรักษาทะเบียน
กรรมการ (2) จัดทําหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ
รายงานการประชุมผู้ถือ หุ้น (3) เก็บรั กษารายงานการมีส่วนได้ เสียทีรายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และ (4) ดําเนินการอืนๆ ตามที
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด รวมถึงการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้ มีประสิทธิภาพ (คุณสมบัติ
ของผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1)
ผู้ควบคุมและดูแลในการทําบัญชี
นายสันติ วิทยาพิภพสกุล
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและบริหารความเสียง
นางสาววิภาวรรณ ประมูลความดี
หัวหน้ างานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นายสรรพีระ นิลขํา
หัวหน้ างานนักลงทุนสัมพันธ์ และตลาดทุน
นางกอบบุญ ศรี ชยั
ผู้สอบบัญชีและค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เป็ นผู้มีหน้ าทีในการคัดเลือกผู้ส อบบัญ ชี ของบริ ษัทเพื อเสนอต่อทีประชุมผู้ถือ หุ้นพิ จารณา
แต่ งตัง ซึ งต้ อ งพิ จารณาทบทวนคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส อบบัญ ชี ผลการปฏิบัติ ห น้ า ที และค่า ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี อ ย่ า งสมํ าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ กําหนดให้ มีกระบวนการคัดเลือกสํานักงานสอบบัญชี (Audit Firm) เป็ นประจําอย่างน้ อยทุก 7 รอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ซึงกระบวนการคัด เลือ กสํานักงานสอบบัญ ชีดังกล่าวได้ ดําเนินการครังล่าสุดสําหรับ การแต่งตังผู้สอบบัญ ชี ตงแต่
ั รอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2561 เป็ นต้ นมา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดํ าเนิน การทบทวนตามหลัก เกณฑ์ ข้ า งต้ น และพิ จารณาให้ เสนอชื อนางมัญ ชุภ า สิ งห์ ส ุข สวัส ดิ
ทะเบียนผู้ สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตเลขที 6112 นายเจริ ญ ผู้สัมฤทธิเลิ ศ ทะเบียนผู้ สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตเลขที 4068 และนางสาวสาวิต รี
องค์สิริมีมงคล ทะเบียนเลขที 10449 แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของซีพีเอฟประจําปี 2564 ต่อทีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2564 เพืออนุมตั ิ โดยทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2564 ได้ อนุมตั ิตามทีเสนอ
ค่า ตอบแทนทีซีพีเอฟและบริ ษั ทย่อ ยต้ องจ่ายให้ แก่บริ ษัท เคพีเอ็ มจี ภูมิไชย สอบบัญ ชี จํากัด และกิจ การทีเกี ยวข้ องกัน ในปี
2564 มีรายละเอียดดังนี
()

(หน่วย : บาท)
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท
2. ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษ
3. ค่าบริการอืนๆ
(1)
(2)

ซีพเี อฟ
3,877,000
290,500
568,000

บริษัทย่อย
96,435,736
740,000
14,208,687(2)

ค่าตอบแทนนีไม่รวมค่าใช้ จ่ายทีผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามทีเกิดขึนจริง
ประกอบด้ วยค่าบริการในการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) การให้ คําปรึกษาด้ านภาษี และอืนๆ
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8.

รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้ านการกํากับดูแลกิจการ

8.1

สรุปผลการปฎิบัติหน้ าทีของคณะกรรมการในรอบปี ทีผ่ านมา

ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฎิบัติหน้ าทีของคณะกรรมการ
กรรมการซีพีเอฟทุกคนเป็ นผู้มีถินทีอยู่ในประเทศไทย มี ประสบการณ์ ท างธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเกี ยวข้ อ ง มีความเข้ าใจใน
อุป สรรคต่ า งๆ ที เกิ ด ขึ นทางธุ ร กิ จ สามารถปฏิ บัติ งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถสร้ างความได้ เปรี ย บทางการแข่ ง ขัน ได้ ใ น
อุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนําเสนอมุมมองและวิสยั ทัศน์ทีเป็ นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงความเสียงต่างๆ ทีเกียวเนืองกับธุรกิจ
ของบริ ษั ท นอกจากนี กรรมการบริ ษัท ทุก คนเป็ นผู้ทีมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มีลัก ษณะต้ อ งห้ ามตามที กํ าหนดโดยกฎหมายว่าด้ วยบริ ษั ท
มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของกรรมการอิสระของซีพีเอฟทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้ วนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ที ทจ. 4/2552 เรื อง การขออนุ ญ าตและการอนุญ าตให้ เสนอขายหุ้ น ที ออกใหม่ (ฉบับ ที 2)
(“ประกาศที ทจ. 4/2552”) ตามทีระบุไว้ ในหัวข้ อความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ของนโยบายกํากับดูแลกิจการ
อํานาจในการอนุมตั ิแต่งตังกรรมการบริ ษัทของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดพอสรุปได้ ดงั นี
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
2. ผู้ถื อ หุ้น แต่ ละคนจะต้ อ งใช้ คะแนนเสี ยงทีมีอยู่ทังหมด เลือ กตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึงได้ รับเลื อกตังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จํานวนทีจะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครังนัน ให้ ประธานในทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
4. ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีของจํานวนผู้ถือ หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อ ยกว่ากึ งหนึงของจํานวนหุ้นทีถือ
โดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2564 มีกรรมการบริษัททีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 5 ท่าน ได้ แก่
1. นายพงษ์ เทพ เจียรวนนท์
2. นายศุภชัย เจียรวนนท์
3. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
4. นางวัชรี
วิมกุ ตายน
5. นายประสิทธิ บุญดวงประเสริฐ
ในการนี คณะกรรมการกํ าหนดค่ าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้ ร่วมกันสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้ านที
คณะกรรมการจํา เป็ นต้ อ งมี (Board Skills Matrix) ความหลากหลายในคณะกรรมการ ประกอบกับ คุณ สมบัติ ด้ านการศึก ษาและ
ประสบการณ์ การทํางานทังในภาคธุรกิจและภาคสังคม โดยได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ เสนอชือ นายพงษ์ เทพ เจียรวนนท์ นายศุภชัย
เจียรวนนท์ นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ นางวัชรี วิมกุ ตายน และนายประสิทธิ บุญดวงประเสริ ฐ ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตังเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2564 ก็ได้ มีมติอนุมตั ิตามทีเสนอ และในระหว่างปี 2564 ได้ มีการแต่งตัง
ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็ นกรรมการแทนนายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล ซึงลาออกจากตําแหน่ง
คุณสมบัติทีใช้ ในประกอบการสรรหากรรมการประกอบด้ วยหลักเกณฑ์เบืองต้ น ดังต่อไปนี
1.1 ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ านทีจําเป็ นต้ องมี (Board Skills Matrix) ทัก ษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านทีเป็ น
ประโยชน์กบั บริ ษัท เช่น อุตสาหกรรมทีเกียวข้ อง บัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบ และการบริหารความเสียง
เป็ นต้ น เพือให้ มนใจว่
ั าคุณสมบัติของบุคคลทีสรรหาสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัททังระยะสันและระยะ
ยาว โดยตระหนักถึงการขับเคลือนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามพันธกิจเป็ นสําคัญ
1.2 ความหลากหลายในด้ านเชือชาติ สัญชาติ และเพศ
1.3 ไม่มลี กั ษณะต้ องห้ ามตามทีกําหนดโดยกฎหมายทีเกียวข้ อง
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1.4 กรณีกรรมการทีเป็ นกรรมการอิสระ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
1.5 ดํารงตํ า แหน่ง กรรมการในบริ ษั ท จดทะเบีย นในประเทศไทยไม่ เกิ น 5 แห่ง โดยกรรมการที เป็ นผู้บริ ห ารจะดํ ารงตํ า แหน่ ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนได้ ไม่เกิน 2 แห่ง
1.6 ไม่เคยเป็ นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริ ษัทสอบบัญชีภายนอกทีบริษัทใช้ บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ทผ่ี านมา
ผู้ถือ หุ้น ของบริ ษัท สามารถเสนอชื อบุคคลทีมีคุณ สมบัติเหมาะสมเข้ าดํ ารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท โดยสามารถใช้ บริ ษัท
ที ปรึ ก ษา (Professional Search Firm) หรื อ ฐานข้ อ มูล กรรมการ (Director Pool) ของสถาบัน ภายนอกประกอบการพิ จารณา ตาม
หลักเกณฑ์ ทีบริ ษัทได้ มีการประกาศต่อสาธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นที มีวาระการ
แต่งตังกรรมการบริษัท
สําหรับการสรรหาผู้บริ หารระดับสูงนัน คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการสรรหา
ผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากปั จจัยหลักต่างๆ อันรวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทีเกียวข้ องกับธุรกิจ
บริ ษั ท ส่ งเสริ ม การพั ฒ นากรรมการและผู้ บ ริ ห ารให้ เข้ า รับ การฝึ กอบรมและพั ฒ นาความรู้ อย่ า งต่ อ เนื อง โดยบริ ษั ท จะเป็ น
ผู้สนับสนุนค่าใช้ จ่ายทังหมด ทังนี ในปี 2564 บริษัทได้ จัดให้ มีการให้ ความรู้แก่กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารเกียวกับบรรษัทภิบาลและการ
พัฒนาเพือความยังยืน ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เช่น ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ กระบวนการทํางานด้ านการกํากับการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ (Compliance) กฎหมายทีเกียวข้ องกับบริ ษัท ซึงรวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้ อ มูลส่วนบุคคล พร้ อมกับแนวทางการดําเนินงาน
ของบริ ษัทในเรื องดังกล่าว และได้ มีกรรมการจํานวน 2 ท่านเข้ าร่วมการอบรมสัมมนาในหลักสูตรทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าทีกรรมการ
ดังนี
- น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ อบรมหลั ก สูต ร Director Certification Program รุ่ น ที 310/2021 ของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริ ษัทไทย
- นายไพศาล จิระกิจเจริ ญ อบรมหัวข้ อ TFRS Update and Pratical Issues 2021 (29 ก.ย. 2564) กับเคพีเอ็มจี ประเทศไทย
อบรมหัวข้ อ TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครังที 7/2021
หัวข้อ “Economic update for CFO” (19 ต.ค. 2564) โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ในการประเมิน ผลกรรมการ คณะกรรมการกํ า หนดค่ าตอบแทนและสรรหากรรมการได้ อ นุมัติป รั บปรุ งแบบประเมิน ผลการ
ปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท แบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของกรรมการรายบุค คล แบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของ
คณะกรรมการชุดย่อ ย โดยการประเมินครอบคลุม 6 หัวข้ อหลัก คือ (1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้ าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทําหน้ าทีของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และ
(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร ซึงผลการประเมินแบ่งได้ 4 ระดับ ดังนี
มากกว่าร้ อยละ 80 ดีมาก
ร้ อยละ 70-80
ดี
ร้ อยละ 60-70
พอใช้
ตํากว่าร้ อยละ 60 ควรปรับปรุง
ในการประเมินผลการปฏิบัติ งานของกรรมการทังคณะประจําปี 2564 ปรากฏผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีม าก ซึงสรุ ปได้ ว่า
โครงสร้ างของคณะกรรมการและคุณ สมบัติของกรรมการมีความเหมาะสมกับ ลักษณะการประกอบธุรกิจและขนาดรายได้ ของบริ ษัท
ช่วยให้ ก ารทํา หน้ า ที โดยรวมของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิ ท ธิภ าพ โดยในการประชุมแต่ล ะครั ง คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ให้
ความสํา คัญ ในการพิจารณาวาระต่างๆ รวมไปถึงติดตามผลการดําเนินงานไม่ว่าจะเป็ นโครงการลงทุน ทีเคยอนุมัติไปแล้ ว หรื อเรื องที
เกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดี เช่น การบริ หารความเสียง การควบคุม/ตรวจสอบภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที เกียวข้ อง เป็ น
ต้ น ซึงในระหว่างการประชุม กรรมการได้ แสดงความคิ ด เห็นอย่างสร้ างสรรค์และเป็ นอิ สระ บนพืนฐานของการยอมรับในความเห็นที
แตกต่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้ งไม่ว่าในระหว่างกรรมการด้ วยกันหรือกับฝ่ ายจัดการ นอกจากนี กรรมการยังได้ มีการพัฒนาตนเองเพือ
เพิมพูนความรู้ในด้ านต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสมําเสมอ
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กรรมการได้ มีการประเมินตนเองแบบรายบุคคลครอบคลุม 2 หัวข้ อหลัก คือ (1) ความรู้ความเข้ าใจของกรรมการ และ (2) การ
ปฏิบัติหน้ าทีของกรรมการ ซึงผลการประเมินประจําปี 2564 อยู่ในระดับดีมาก และสรุปได้ ว่า ในภาพรวม กรรมการทุกท่านมีความรู้ความ
เข้ าใจในบทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ มีความเข้ าใจในองค์กรและปั จจัยทีจะส่งผลต่อ ธุรกิจของบริ ษัท และมีการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีกรรมการอย่างรอบคอบและเหมาะสม
นอกจากการประเมิน ผลการปฏิ บัติง านของคณะกรรมการบริ ษั ท ข้ างต้ นแล้ ว คณะกรรมการชุด ย่อยแต่ล ะคณะยังได้ ทําการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี อีกด้ วย โดยผลการประเมิน
ประจําปี 2564 ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัท ภิบาลและการพัฒ นาเพือความยังยืน และคณะกรรมการกํ าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ อยู่ในระดับดีมาก
8.1.2 การเข้ าร่ วมประชุมและค่ าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2564 มีดงั นี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

จํานวนครังทีเข้ าร่ วมประชุม( )
การประชุมกรรมการ
การประชุม
ชือ
นามสกุล
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท
ตรวจสอบ
กําหนด
กํากับดูแล ความรับผิดชอบต่ อ บรรษัทภิบาลและ ครังที 1/2564
ค่ าตอบแทนและ กิจการ(2)
สังคมและการ การพัฒนาเพือ
สรรหากรรมการ
พัฒนาอย่ างยังยืน(2) ความยังยืน(2)
นายสุภกิต
เจียรวนนท์
11/11
เข้ าประชุม
นายพงษ์เทพ
เจียรวนนท์
11/11
เข้ าประชุม
นายศุภชัย
เจียรวนนท์
11/11
3/3
0/1
เข้ าประชุม
นายอดิเรก
ศรีประทักษ์
11/11
3/3
1/1
1/1
1/1
เข้ าประชุม
นายรังสรรค์
ศรีวรศาสตร์
11/11
11/11
1/1
1/1
เข้ าประชุม
ศ.ดร.พงษ์ ศกั ดิ
อังกสิทธิ
11/11
11/11
3/3
1/1
เข้ าประชุม
พล.ต.อ.พัชรวาท
วงษ์ สวุ รรณ
11/11
3/3
1/1
1/1
เข้ าประชุม
นางวัชรี
วิมกุ ตายน
11/11
11/11
เข้ าประชุม
นายวินยั
วิทวัสการเวช
11/11
11/11
1/1
เข้ าประชุม
ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ( )
4/4
1/1
N/A
นางอรุ ณี
วัชรานานันท์
11/11
เข้ าประชุม
นายประสิทธิ
บุญดวงประเสริฐ
10/11
เข้ าประชุม
นายสิริพงศ์
อรุณรัตนา
11/11
เข้ าประชุม
น.สพ.สุจินต์
ธรรมศาสตร์
11/11
เข้ าประชุม
นายไพศาล
จิระกิจเจริญ
11/11
เข้ าประชุม
นายชิงชัย
โลหะวัฒนะกุล( )
5/6
ลาประชุม

หมายเหตุ (1) นับครังประชุมตามวาระในการดํารงตําแหน่ง
(2)
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน แทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการพัฒนาอย่างยังยืน มีผลตังแต่วนั ที 16 พฤศจิกายน 2564
(3)
ได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ มีผลตังแต่วนั ที 1 กันยายน 2564
(4)
ลาออกจากการเป็ นกรรมการ โดยมีผลตังแต่วนั ที 30 สิงหาคม 2564

นอกจากการประชุมข้ างต้ น แล้ ว ในระหว่างปี 2564 กรรมการที ไม่ ได้ เ ป็ นผู้บ ริ หารยังมีการประชุมปรึ ก ษาหารื อ ระหว่ าง
กันเองในเรืองทีเกียวกับการบริหารกิจการบริษทั โดยไม่ มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย จํานวน 1 ครัง
ค่ าตอบแทนของกรรมการ
ค่าตอบแทนที เป็ นตัวเงิ น ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั งที 1/2564 มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 ดังรายละเอียด
ต่อไปนี
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

เดือนละ 200,000 บาท
เดือนละ 150,000 บาท
เดือนละ 100,000 บาท
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(2) ค่าตอบแทนพิเศษ กรรมการทังคณะจะได้ รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้ อยละ 0.50 ของเงินปั นผลประจําปี ของแต่ละปี โดย
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
(3) ค่าตอบแทนอืน
ไม่มี
ทังนี กรณีกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
ชุดย่อ ยอืน คงให้ ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราทีกล่าวข้ างต้ น นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีได้ รับในฐานะลูกจ้ าง หรื อกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อในคณะกรรมการชุดย่อยอืนของบริ ษัท แล้ วแต่กรณี โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้ รับค่าตอบแทน
ตามตําแหน่งดังนี
(หน่วย : บาท)
ประธาน กรรมการ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
เดือนละ 450,000 200,000
2. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
ครังละ
50,000
30,000
3. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ครังละ
50,000
30,000
4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยังยืน
ครังละ
50,000
30,000
ซึงค่าตอบแทนรวมของกรรมการซีพีเอฟสําหรับปี 2564 มีจํานวนรวม 73.8 ล้ านบาท ประกอบด้ วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ
(2) ประมาณการค่ าตอบแทนพิ เศษ โดยอ้ างอิ ง จากนโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของซีพี เอฟ ทังนี ประมาณการดังกล่ าวยังมี ค วาม
ไม่แน่นอน ขึนอยู่กบั เงินปั นผลประจําปี 2564 ทีต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
นอกจากนี กรรมการบางท่านยังได้ รับค่าตอบแทนในฐานะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อย สําหรับปี 2564 จํานวนรวม
4.5 ล้ านบาท สําหรับค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ มีจํานวนรวม 12.6 ล้ านบาท
รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการทีแต่ละท่านได้ รับสําหรับปี 2564 มีดงั ต่อไปนี
ชือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายสุภกิต
นายพงษ์ เทพ
นายศุภชัย
นายอดิเรก
นายรังสรรค์
ศ.ดร.พงษ์ศกั ดิ
พล.ต.อ. พัชรวาท
นางวัชรี
นายวินยั
ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ์
นางอรุณี
นายประสิทธิ
นายสิริพงศ์
น.สพ.สุจินต์
นายไพศาล
นายชิงชัย

นามสกุล
เจียรวนนท์
เจียรวนนท์
เจียรวนนท์
ศรี ประทักษ์
ศรี วรศาสตร์
อังกสิทธิ
วงษ์สวุ รรณ
วิมกุ ตายน
วิทวัสการเวช
กิตยารักษ์
วัชรานานันท์
บุญดวงประเสริฐ
อรุณรัตนา
ธรรมศาสตร์
จิระกิจเจริ ญ
โลหะวัฒนะกุล

* คํานวณจากราคาปิ ด ณ วันที 30 ธันวาคม 2564

กรรมการ
8,392,400
6,294,550
6,294,650
6,294,550
4,196,300
4,196,300
4,196,300
4,196,300
4,196,300
1,129,600
4,196,300
4,196,300
3,808,300
3,808,300
3,779,000
4,600,050

หน่วย : บาท

ปี 2564
มูลค่ าหุ้นซีพีเอฟทีถือโดยกรรมการ
ซีพีเอฟ
บริษัทย่ อย แต่ ละคน* ต่ อค่ าตอบแทนกรรมการ
ซีพีเอฟทีแต่ ละคนได้ รับ (เท่ า)
กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
8.06
0.37
770,000
0.59
5,400,000
2,400,000
0.55
2,400,000
2,400,000
680,000
49.71
1,220,000
3.04
500,000
0.44
0.93
1,365,250
0.67
N/A

8.1.3 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ซีพีเอฟมีนโยบายทีจะแต่งตังตัวแทนเข้ าไปดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการทีมีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย เพือติดตามและกํากับดูแล
การบริหารงานของบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามแนวทางกลยุทธ์และนโยบายด้ านต่างๆ ของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังนี
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ในกรณี ทีบริ ษัททีซีพีเอฟถื อหุ้น มี การจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทของซีพีเอฟจะเป็ นผู้พิจารณาการออกเสียงลงมติในแต่ละ
วาระการประชุม รวมถึงการแต่งตังผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
สําหรับบริ ษัทร่วมทุน ซีพีเอฟจะกํ ากับดูแลบริ ษัทร่ วมทุนให้ เป็ นไปตามแนวกลยุทธ์ ทีได้ ตกลงร่ วมกันและตามทีระบุไว้ ในสัญ ญา
ร่วมทุน
8.1.4 การติดตามให้ มีการปฎิบัติตามนโยบายและแนวปฎิบัติในการกํากับดูแลกิจการ
การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัท มุ่งมันดําเนินธุรกิจด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต มีคุณ ธรรม โปร่ งใส และมีความรับผิดชอบต่อ การกระทํา ดังนันเพือเป็ นการ
ป้ องกันการใช้ อํานาจหน้ า ที หรื อพฤติกรรมที ไม่เหมาะสม ซึงอาจนํามาซึงการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน และเป็ นความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ทีอาจทําลายชือเสียงของบริษัท บริ ษัทจึงกําหนดให้ พนักงานทุกคนหลีกเลียงการกระทําการใดๆ ทีเป็ นความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ และต้ อ งรายงานเรื องความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ทีจะเกิ ด ขึ นต่อ ผู้บังคับบัญ ชาของตน หรื อ ผู้ทีเกี ยวข้ อ ง และ
ผู้บงั คับบัญชามีหน้ าทีแจ้ งให้ สํานักทรัพยากรบุคคลทราบตามแนวทางทีสํานักทรัพยากรบุคคลกําหนด
สําหรั บการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท หากกรรมการคนใดมี ส่ ว นได้ เสียในวาระที พิ จ ารณา ให้ ก รรมการคนนั นต้ อ ง
เปิ ดเผยรายละเอียดของการมีส่วนได้ เสียนันต่ อคณะกรรมการบริ ษัทโดยทันที และจะต้ องไม่ มีส่วนร่ วมในการลงมติในวาระนัน
โดยในปี 2564 บริ ษัทมีการเข้ าทํารายการระหว่างกันทังทีเป็ น (1) รายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึงมีเงือนไขการค้ า
โดยทัวไป และเป็ นไปตามหลักการในการเข้ าทํารายการตามที กําหนดไว้ ในมาตรา 89/12(1) แห่งพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 ทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมัติไว้ เมือปี 2551 และ (2) รายการที ไม่ใช่ธุรกิจ ปกติหรื อสนับสนุน
ธุรกิจปกติ และเป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที
เกี ยวโยงกัน โดยสําหรับ รายการทีไม่ใช่ธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้ แก่ 1. การเข้ าซื อหุ้นสามัญเพิมเติมอีกร้ อยละ 43.30 ของ
จํานวนหุ้น ทังหมดของ C.P. Aquaculture (India) Private Limited และ 2. การขายทรัพย์สิ นบางส่วนของบริ ษัทย่อยทีเกี ยวข้ องกับการ
จัดจําหน่ายสินค้ าเนือสัตว์และผลิตภัณ ฑ์ อาหารให้ กับลูกค้ า เช่น ลูกค้ าทัวไป ลูกค้ าทีเป็ นร้ านอาหารขนาดเล็ก และลูกค้ าทีเป็ นโรงแรม
ขนาดเล็ก เป็ นต้ น ซึงบริษัทได้ ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย อย่างครบถ้ วน
การดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกรายจะต้ องได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมตามสิทธิพืนฐานทีมีอยู่ บริ ษัทจึงมีนโยบายและ
แนวทางการกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทเพือหาผลประโยชน์แ ก่ตนเองหรื อผู้อืนในทางมิชอบ ซึงอาจก่อให้ เกิดความเสียหาย
ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทังสนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี
1. จัดให้ มีนโยบายว่าด้ วยการจัดการลําดับชันความลับของข้ อ มูล ระเบียบว่าด้ วยการซือขายหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท เเพือให้ ข้อมูลทีเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลียนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ได้ มีการเปิ ดเผยสู่
สาธารณะอย่างถูกต้ อง ไม่ขดั ต่อกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ อง โดยกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างทุกคนได้ ปฏิบตั ิ
เป็ น แ น วท า งเดี ย วกั น ซึ งน โย บ า ย
ดั ง กล่ า วจะครอบคลุ ม ถึ ง วิ ธี จั ด การกั บ
ข้ อมูลภายใน ลักษณะของข้ อมูลภายในที
ต้ อ งเปิ ดเผย รวมถึ ง วิ ธี ก ารที ใช้ ในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลภายใน
2. จัดให้ มีรายชือผู้เข้ าถึงข้ อมูลภายในซึง
เป็ นสมาชิกของคณะทํางานของโครงการทีมีสารสนเทศสําคัญ ซึงยังไม่ ได้ เปิ ดเผยต่ อตลาดหลักทรั พย์ โดยผู้เข้ าถึง
ข้ อมูลภายในทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบทีเกียวข้ องกับการใช้ ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
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3. จัด ให้ มีระเบียบว่ าด้ วยการซือขายหลักทรั พย์ ซึงกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงผู้เข้ าถึงข้ อมูลภายในทุกคน จัดทํา
และนําส่งรายงานการถือหลักทรัพย์และการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ภายในระยะเวลาทีกําหนด และให้ เลขานุการบริษัท
รายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส และ
รายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้เข้ าถึงข้ อมูลภายในต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารเป็ นรายไตรมาส พร้ อม
ทังระบุช่วงเวลาห้ ามซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท กล่าวคือ (1) ตังแต่วนั ถัดจากวันสินสุดไตรมาส จนถึงวันทีบริษัทได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลผลการดําเนินงานของแต่ละไตรมาสเรี ยบร้ อยแล้ ว (2) ตังแต่วนั เริ มโครงการทีมีสารสนเทศสําคัญซึงยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
ตลาดหลักทรัพย์จนถึงวันจบโครงการ และ (3) หากเป็ นกรณีอืนๆ สํานักเลขานุการบริษัทจะแจ้ งช่วงระยะเวลาห้ ามการซือขาย
หลักทรัพย์เป็ นแต่ละคราวไป
กรณีกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้เข้ าถึงข้ อมูลภายในประสงค์จะซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ให้ แจ้ งข้ อมูลการเข้ าทํารายการ
ต่ อสํานักเลขานุการบริษัท เป็ นการล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 1 วันทําการก่ อนวันเข้ าทํารายการ
โดยในปี 2564 ไม่พบว่ามีการปฏิบตั ิฝ่าฝื นนโยบายและระเบียบทีเกียวกับการใช้ ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทเชือมันว่า การดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม สุจริ ต โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม จะเป็ นแรงสนับสนุนหลัก
ในการเติบโตของธุรกิจอย่างยังยืน โดยบริ ษัทได้ เข้ าร่วมเป็ นภาคีใน “แนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต” เพือ
แสดงถึงความมุ่งมันในการป้องกันและต่อต้ านการคอร์ รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื อมวลชน และ
องค์กรระหว่างประเทศ ในการสร้ างมาตรฐานการประกอบธุรกิจทีใสสะอาด
เพือให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ดังกล่า ว บริ ษัท ได้ จัด ทํานโยบายต่ อต้ านคอร์ รั ป ชันเป็ นลายลัก ษณ์ อ ักษรขึ น
สําหรับให้ หน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทใช้ เป็ นกรอบในการดําเนินธุรกิจต่อไป โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนัก งานของบริ ษัท จะต้ องไม่
ดําเนินการหรือยอมรับการคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบทังทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานของบริษัท และให้
มี ก ารสอบทานการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชัน นี อย่ า งสมํ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิ บั ติ และ
ข้ อกําหนดในการดําเนินการให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย ทังนี
ผู้ ลงทุ น สามารถศึ ก ษานโยบายต่ อ ต้ านคอร์ รั ป ชั น ของบริ ษั ท ได้ ที เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที www.cpfworldwide.com/th/investors/
report-56-1-2021/attachment ในการนี บริ ษัทได้ ทําการสือสารนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชันและแนวปฏิบัติให้ แก่ พนักงานทุกระดับ
ผ่ านรู ป แบบและช่ องทางทีหลากหลาย พร้ อมทังแปลเป็ นภาษาท้ องถินแล้ วรวม 12 ภาษา เพือให้ ครอบคลุมการสือสารในทุก
ประเทศทีบริษัทมีการลงทุน
ในปี 2564 บริษัทได้ มีการดําเนินการเพือต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันดังต่อไปนี
1. สื อสารระเบีย บปฏิบัติทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื อให้ พนัก งานได้ รับทราบแนวปฏิบัติทีถูก ต้ อ ง ไม่ข ัด ต่ อหลัก การ
ต่อ ต้ านคอร์ รัปชันในกรณี ต่างๆ ตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
อีเมล์ ระบบ Intranet (CPF Connect) และ Facebook เป็ นต้ น
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2. ได้ รับการต่ออายุการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริตกับคณะกรรมการโครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต หรือ CAC ตังแต่วนั ที
31 มีนาคม 2564 โดยการรับรองดังกล่ าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันทีมีมติให้ การ
รับรอง
3. ได้ รั บ การรั บ รองให้ เป็ น CAC Change Agent เพื อช่ ว ยขั บ เคลื อนการสร้ าง
เครื อข่ายธุรกิจทียึดหลักธรรมาภิบาลไปยังบริ ษัทคู่ค้า รวมทังส่งเสริ มคู่ค้า SMEs ให้ เข้ าร่ วมโครงการ CAC SMEs เพือสร้ าง
Supply Chain ทีโปร่งใส และช่วยขยายแนวร่วมต่อต้ านคอร์ รัปชัน
4. พัฒนาและปรับปรุ งเนือหาฝึ กอบรมในหลักสูตรเรื องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน (Anti-corruption) อย่างต่อเนือง เพือยกระดับการ
รับรู้และสร้ างความเข้ าใจเพือให้ บุคลากรมีการปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้ อง โดยจัดทําสือการเรี ยนรู้ ทังในรูปแบบการเรี ยนรู้ออนไลน์
(Online learning) และออฟไลน์ (Offline learning) ทังในและต่างประเทศเพือให้ บุคลากรในทุกๆ ประเทศสามารถเรี ยนรู้ ทํา
ความเข้ าใจ ตลอดจนนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังตามทีบริ ษัทกําหนดเป็ นนโยบายให้ บุคลากรทุกคนทํา
การทบทวนความรู้ความเข้ าใจอยู่เป็ นประจํา
5. ร่ วมแสดงพลังต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต ในงานวัน ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชัน สากล ประจํ าปี 2564
ภายใต้ แนวคิด “คบเด็กสร้ างชาติ” ผ่านระบบออนไลน์

การแจ้ งเบาะแส
บริ ษัทได้ จัดทํานโยบายการแจ้ งเบาะแส (https://www.cpfworldwide.com/content/th/governance/whistleblowingpolicy.pdf)
เพือเปิดโอกาสให้ พนักงาน ผู้มีส่วนได้ เสีย หรื อบุคคลภายนอกสามารถแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนเกี ยวกับการกระทําความผิดกฎหมาย
หรื อ จรรยาบรรณ หรื อ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น หรื อ การถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ผ่ า นช่ อ งทางที
หลากหลาย รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้ วย ดังต่อไปนี
 กรรมการตรวจสอบ จดหมาย 1, 1/1 ซอยเย็ น จิ ต 2 แยก 1 อาคารทรั พ ย์ ส มุ ท ร 2
ชัน 4 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุ งเทพฯ
10120
โทรศัพท์ 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
 ศูนย์ผ้ บู ริโภค

โทรศัพท์ 02-800-8000
อีเมล์
consumercenter@cpf.co.th

โดยผู้แจ้ งเรื องร้ องเรี ยนจะได้ รับความคุ้มครองทีเหมาะสมจากบริษัท ได้ แก่ การปกป้องผู้แจ้ งเรื องไม่ ให้ ถกู คุกคาม และ
ข้ อ มู ล เกี ยวกับ เรื องร้ องเรี ย นจะถู ก เก็ บ รั ก ษาเป็ นความลั บ ไม่ เปิ ดเผยต่ อ ผู้ ไ ม่ เ กี ยวข้ อ ง เว้ น แต่ ที จําเป็ นต้ อ งเปิ ดเผยตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมาย นอกจากนี จะไม่ มีการเลิกจ้ าง หรือพักงาน หรือเปลียนตําแหน่ งงาน หรือลงโทษทางวินัยต่ อพนักงาน
ทีเป็ นผู้แจ้ ง รวมทังให้ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานทีปฏิเสธการกระทําซึงเข้ าข่ ายคอร์ รัปชันด้ วย
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คณะกรรมการตรวจสอบซึ งมีความอิสระจากฝ่ ายจัดการ จะเป็ นผู้พิ จารณา และสํ านั กตรวจสอบภายในทําหน้ าที
กลันกรองเบาะแส และข้ อร้ องเรี ยนทีถูกส่ งเข้ ามา
โดยในปี 2564 บริ ษัทได้ รับการร้ องเรี ยนผ่านช่อ งทาง
ต่ างๆ จํ า นวน 155 เรื อง พบว่ าเป็ นเรื องการทุจริ ต 3
เรื อง และพนักงานไม่ ป ฏิ บัติต ามระเบี ย บปฏิ บัติ งาน
หรื อ มี พ ฤติ ก รรมไม่ เหมาะสม 31 เรื อง ซึ งบริ ษั ท ได้
ดํ า เนิ น การลงโทษ ทางวิ นั ย กั บ ผู้ กระทํ า ผิ ด อย่ า ง
เหมาะสมตามระเบีย บของบริ ษัท โดยมี รายละเอี ย ด
และมาตรการจัดการต่างๆ ดังแสดงในตารางข้ างล่าง
ทั งนี เหตุ ก ารณ์ ที เกิ ด ขึ นมิ ได้ มี นั ย สํ า คั ญ อัน ส่ ง ผล
กระทบต่ อ บริ ษั ท ทังทางด้ า นชื อเสี ย งหรื อ การเงิ น แต่
อย่างใด

8.2

ประเภท

จํานวนเรื อง

1. ทุจริต
2. ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิงาน
3. คอร์รัปชันและสินบน

3
31
0

ตักเตือน
ด้ วยวาจา
0
21
0

มาตรการจัดการ
ตักเตือนเป็ น
พักงาน
ลายลักษณ์ อักษร
0
0
8
1
0
0

เลิกจ้ าง
3
1
0

รายงานผลการปฎิบัติหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564
ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี
1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานงบการเงินของบริ ษัท และงบการเงินรวมของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยประจําไตรมาส และประจําปี ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน และรายการระหว่างกัน ซึงได้ จัดทําขึนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ของไทย และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริ หารทีรับผิดชอบสายงานบัญชีการเงินทุกไตรมาส ซึงใน
การประชุมได้ มีการสอบทานประเด็นทีสําคัญ เช่น ความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ความเหมาะสมของนโยบายบัญ ชี
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ทีเกียวข้ องกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย การเปลียนแปลงของมาตรฐานบัญ ชี
ทีอาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริ ษัท และความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี
นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการสอบทานแผนงานตรวจสอบ ผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี และมีการประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผ้ บู ริ หารของบริ ษัทเข้ าร่วมในการประชุมเพือปรึกษาหารือเกียวกับความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี
ในการปฏิบัติหน้ าที รวมถึงพฤติการณ์ อันควรสงสัยเกียวกับการทุจริ ต ความบกพร่ องทีสําคัญ ในระบบการควบคุมภายใน
หรื อฝ่ าฝื นกฎหมายทีเกี ยวข้ องกับการปฏิบัติหน้ าทีของกรรมการและผู้บริ หารตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2559 โดยในปี 2564 ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตทีเป็ นสาระสําคัญและไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว
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2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความสําคัญ กับระบบการควบคุมภายใน โดยได้ พิจารณา
รายงานตรวจสอบทีสํานักตรวจสอบภายในได้ สอบทานและประเมินการควบคุมภายในว่ามีความรัดกุมเพียงพอ และมีการ
ปฏิบตั ิตามระเบียบและแนวปฏิบตั ิทีบริษัทกําหนด รวมถึงการควบคุมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้ อมทังได้ มีการติดตามให้
มันใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ มี การดํ าเนิ น การแก้ ไขให้ ค รบถ้ ว น และได้ แ ก้ ไขทีต้ น เหตุเพื อไม่ ให้ เกิด เหตุก ารณ์ ซํ าอี กโดยเฉพาะ
ประเด็นทีมีความเสียงสูง หรื อรายการทีอาจก่อให้ เกิดการทุจริตเกิดขึน
นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบรับ ทราบรายงานสรุ ป ข้ อ ร้ องเรี ย น ซึงผ่ านช่อ งทางการรั บ เรื องร้ อ งเรี ย นที เป็ นอิส ระ
(Whistle Blower) เพือประเมินว่าข้ อ ร้ องเรี ยนดังกล่าวเป็ นพฤติกรรมทีส่อไปทางทุจริ ต หรื อคอร์ รัปชันหรื อไม่ พร้ อมทังการ
จัดการเกียวกับข้ อร้ องเรี ยนต่างๆให้ เกิดความเหมาะสมและโปร่งใส
3. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาความเป็ นอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน อนุมตั ิการ
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบประจําปี นอกจากนี รับทราบผลการตรวจสอบภายในของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย ตลอดจนซักถามและให้ ข้อแนะนําและติดตามการดําเนินการแก้ ไขในประเด็นทีมีสาระสําคัญ เพือก่อให้ เกิด
การกํากับดูแลกิจการทีดี นอกจากนียังให้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรของสํานักตรวจสอบภายใน รวมถึงเครื องมือและ
เทคโนโลยีต่างๆ เพือให้ งานตรวจสอบภายในสามารถดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. สอบทานการบริหารความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์
การบริหารความเสียงของบริษัท โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริ หารทีรับผิดชอบด้ านการบริหารความเสียงของบริษทั เป็ นประจํา
เพือรับทราบปั จจัยเสียงทังภายนอกและภายใน ผลการประเมินความเสียง และแนวทางการบริ หารจัดการความเสียงของ
บริ ษัทให้ อยู่ในระดับความเสียงทียอมรับได้ พร้ อมทังให้ ข้อเสนอแนะเพือให้ เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้ ดียิงขึน นอกจากนี
ยังเน้ นให้ ความสําคัญเกียวกับความเสียงใหม่ทีอาจเกิดขึนเนืองจากการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว
5. สอบทานการปฏิบัติต ามกฎเกณฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่างๆ ผ่าน
การประชุม ร่ วมกั บ ผู้บ ริ หารสํ า นัก กํ า กั บ การปฏิ บัติต ามกฎเกณฑ์ และหน่วยงานต่างๆที มี ห น้ าที กํ า กับ และควบคุม โดย
สอบถามประเด็นต่างๆ เพือให้ มนใจถึ
ั
งความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมและติดตามของหน่วยงานต่างๆ
ในประเด็นทีสําคัญ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ต่างๆทีเกียวข้ อง
6. สอบทานรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและให้
ความเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล
ทีเกียวข้ อ งก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษั ทและ/หรื อผู้ถือหุ้นตามขนาดของรายการ ทังนี เพือให้ มนใจว่
ั าธุรกรรมมีความ
โปร่งใส และสมเหตุสมผล
7. พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังผู้สอบ
บัญ ชี และค่าสอบบัญชีเป็ นประจําทุกปี เพือนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบและนําเสนอในทีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี
โดยมีมติแต่งตัง บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริษัทย่อย ยกเว้ นในบางประเทศ
การเสนอแต่ ง ตังได้ มีก ารพิ จารณาจากคุณ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิส ระของผู้ส อบบัญ ชี รวมถึงความ
เหมาะสมของค่าสอบบัญชีด้วย
8. เรืองอืนๆ
8.1 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบัติแ ละกฎหมายทีเกี ยวข้ อ ง รวมทังได้ มีก าร
ประเมินการปฏิ บัติหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัท ตามแบบประเมิ นคณะกรรมการโดยรวม เพือให้ แน่ใจว่าได้ มีการ
ปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิทีดีทตลาดหลั
ี
กทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กําหนดเป็ นแนวทางไว้
8.2 ประชุมร่ วมกับผู้บริ หาร และทีมงานของบริษัทและบริ ษัทย่อย เพือรับทราบแนวทางการบริ หารจัดการ และการดําเนิน
ธุรกิจในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การปฏิบตั ิตามเงือนไขคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ า การติดตามสถานการณ์โควิด 19
ผลกระทบและมาตรการป้องกันของบริ ษัท และรายงานความคืบหน้ าในการเข้ าไปลงทุนในธุรกิจ Lotus
(7) โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ หน้ าที 132
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สรุปผลการปฎิบัติหน้ าทีของคณะกรรมการชุดย่ อยอืนๆ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน
ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒ นาเพือความยังยืน (รวมกิจกรรมทีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการความรับ ผิด ชอบต่ อ สังคมและการพัฒ นาอย่ างยังยื น ได้ ก ระทํ า ไปในปี 2564 ด้ ว ย) ได้ ปฏิ บัติ ห น้ า ที ตามที ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ ดงั นี
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ประจําปี 2563
2. พิจารณาทบทวนกรอบแนวคิดด้ านความยังยืน และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยังยืน
3. อนุมัติกลยุทธ์ แ ละเป้ าหมายความยังยื น 2030 (Sustainability in Action) เพือใช้ ในการขับ เคลื อนความยังยืนในอีก 10 ปี
ข้ างหน้ า
4. อนุมตั ิแผนงานของปี 2565
คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนและสรรหากรรมการ
ในระหว่ า งปี 2564 คณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที ตามที ได้ รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี
1. พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจะเสนอแต่งตังเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่ง ซึงในปี 2564 มีกรรมการที
พ้ นจากตําแหน่ง 2 กรณี ดังนี
1.1 กรณีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ เพือการเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 บริ ษัท
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้นเสนอชือบุคคลทีมีคุณ สมบัติเหมาะสมเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า 3 เดือ น
ตังแต่วัน ที 30 กันยายน 2563 ถึ งวัน ที 31 ธัน วาคม 2563 โดยมีก ารกําหนดหลัก เกณฑ์ ใ นการรับ เรื องเพื อพิ จารณา
รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื อง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
1.2 กรณีพ้นจากตําแหน่งเนืองจากลาออก เพือการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 เพือการเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและทีประชุมสามัญ
ผู้ ถือ หุ้น ประจํ าปี 2564 โดยพิ จารณาจากความรั บ ผิ ด ชอบ ระดับ ที ปฏิ บัติอ ยู่ใ นอุ ต สาหกรรม และขนาดของบริ ษั ท โดย
เชือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและหน้ าทีความรับผิดชอบของกรรมการ
3. พิจารณาทบทวนการกําหนดทักษะ ความรู้ ความเชียวชาญประสบการณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมการ.(Board Skills
Matrix) ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัททังระยะสันและระยะยาว โดยตระหนักถึงการขับเคลือนองค์กร
ไปสู่เป้ าหมายตามพันธกิจเป็ นสําคัญ เพือให้ บริษัทเตรียมพร้ อมรับมือกับการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้ อมทีมีสาระสําคัญ
สามารถบริหารจัดการความเสียงในภาวะวิกฤต และเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาทบทวนแบบประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท ทังแบบรายคณะ และรายบุคคล รวมถึงแบบประเมิน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพือให้ ส ามารถวัดผลได้ อย่างมีประสิทธิภ าพ และนําไปประกอบการวางแผนเพื อ
พัฒนาศักยภาพของกรรมการต่อไป
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การควบคุมภายในและรายการะหว่ างกัน

9.1

ระบบการควบคุมภายใน
ภายใต้ สภาวะแวดล้ อมทีมีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง เช่น สภาวะการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019
(โควิด-19) การปรับเปลียนรู ปแบบการทํางาน เป็ นต้ น ซึงเป็ นความท้ าทายทีสําคัญ ของบริ ษัท ดังนัน เพือให้ บริ ษัท บรรลุวตั ถุประสงค์ใน
การดําเนินงาน บริ ษัทตระหนักถึงความความสําคัญ ของการกํากับดูแลกิจการทีดี การบริ หารความเสียง การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามข้ อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ได้ นํากรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Tread way Commission)
มาเป็ นแนวทางปฏิบัติของบริษัท ตลอดจนมีสายงานตรวจสอบภายในทําหน้ าทีในการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทและ
บริษัทย่อย รวมทังการดําเนินงานในประเทศและต่างประเทศ
ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครังที 1/2565 เมือวันที 25 กุม ภาพัน ธ์ 2565 โดยมีก รรมการตรวจสอบ ซึงเป็ นกรรมการ
อิ ส ระจํ า นวน 4 คน เข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ วย คณะกรรมการได้ ป ระเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท จากผลการสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบทีได้ สอบทานร่วมกับสํานักตรวจสอบภายในตามแบบการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพ ย์แล้ ว สรุปได้ ว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอ รวมทังมีการบริ ห ารความเสียงทีเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมทังระดับองค์กรไปจนถึงระดับกิจกรรม ซึงบริษัทมีกิจกรรมภายใต้ 5 องค์ประกอบทีสําคัญสรุปได้ ดงั นี
1. การควบคุมภายในองค์ กร
บริษัทมีความมุ่งมันให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีวฒ
ั นธรรมและสภาพแวดล้ อมของการควบคุมภายในทีดีและมีประสิทธิผล โดยมีการจัด
โครงสร้ างองค์กรให้ มีการกระจายอํานาจเพือให้ เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานและสอดคล้ องกับรู ปแบบในการดําเนินธุรกิจ มี
สายการบังคับบัญชาทีชัดเจน กําหนดอํานาจหน้ าทีความรับผิดชอบ อํานาจอนุมตั ิของผู้บริหารในแต่ละระดับและในแต่ละเรื องอย่าง
ชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานและตัวชีวัดผลปฏิบตั ิงาน รวมถึงนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และ
คู่มอื การทํางาน ตลอดจนมีการทบทวนและปรับปรุงเป็ นระยะๆ เพือให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ทีมีการเปลียนแปลง
ผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับต้ องดําเนินงานด้ วยความซือสัตย์ สุจริต และโปร่ งใส โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี มีจริ ยธรรม
ทางธุรกิจ มีความโปร่งใส มีการส่งเสริ มค่านิยมองค์กร CPF Way ให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั ิ ซึงเป็ นค่านิยมเพือนําไปสู่ความยังยืนใน
องค์ ก ร รวมถึ ง มี น โยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รัป ชั น มี ช่อ งทางการรั บ ข้ อ ร้ องเรี ย นหรื อ ข้ อ มู ล เกี ยวกั บ การทุ จ ริ ต ในหลายๆ ช่ อ งทาง
(Whistleblower Channel) โดยข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ มีข้อกําหนดในการจัดการ โดยทีผู้แจ้ งข้ อมูลจะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับ ข้ อร้ องเรี ยน
ต่างๆ จะถูกส่งมายังสํานักตรวจสอบภายในเพือพิจารณาและสอบสวนหาข้ อเท็จจริ ง ในกรณีทีพบว่าข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวมีการทุจริ ต
หรื อมีการปฏิบตั ิงานทีไม่เหมาะสม จะมีการตังคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาลงโทษตามข้ อกําหนดของบริ ษัท นอกจากนี จะ
มีการวิเคราะห์เพือให้ ทราบสาเหตุทีแท้ จริ ง พร้ อมทังข้ อเสนอแนะในการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ได้ มี
การนําเสนอต่อผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบเพือทราบสาเหตุและแนวทางการแก้ ไข พร้ อมทังมีการติดตามการแก้ ไข
เพือเพิมประสิทธิภาพในการกํากับดูแล
2. การประเมินความเสียง
บริ ษัทให้ ความสําคัญ กับการบริ ห ารความเสียงภายใต้ ก ารเปลียนแปลงทีมีผลมาจากทังปั จจัยภายใน และปั จจัย ภายนอกทีส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ รวมทังแนวโน้ มทีสําคัญ ของโลก โดยถื อว่าการบริ หารความเสียงเป็ นองค์ประกอบสําคัญของทุกกระบวนการใน
การดําเนินงานทังในระดับองค์กร และระดับธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้ มีการกําหนดนโยบายในการบริ หารความเสี ยง เพือกําหนดแนวทางการบริ หารความเสียงให้ เป็ นไปแนวทาง
เดียวทังองค์กร และมีการเผยแพร่ ให้ กับบุคลากรทุกระดับในองค์กรได้ รับทราบและมีการดําเนินการในด้ านต่างๆ เช่น การฝึ กอบรม
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การกําหนดหัวข้ อทีเกียวกับการบริหารความเสียงเป็ นส่วนหนึงของการประชุมปกติในระดับธุรกิจ เป็ นต้ น
เพือให้ เกิดวัฒนธรรมการบริ หารความเสียงในบริ ษัท
( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้ าที 134
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นอกจากนี ได้ มีก ารแต่งตังคณะอนุกรรมการบริ ห ารความเสียง ทําหน้ าที ในการติดตามและดูแ ลให้ มีการดําเนินตามนโยบายการ
บริ หารความเสี ยง รวมทังมีการสอบทานความเสียง ผลการประเมิน และกิจกรรมต่างๆ ในการบริ ห ารความเสี ยงอย่างสมําเสมอ
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทมีการจัดทํานโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบตั ิงาน และอํานาจอนุมัติเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และมีการปรับปรุ งอย่าง
สมําเสมอ รวมถึงมีการการควบคุมเกียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบข้ อมูล การพัฒนาและทดสอบระบบ การบํารุงรักษา
ระบบ รวมทังมีก ารบริ หาร ติด ตามการปฏิ บัติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบี ยบต่า งๆ โดยสํ านัก กํ ากับ การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์
บริ ษั ท ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ งกระบวนการปฏิ บัติ ง านที สํ า คัญ ต่ า งๆ ตลอดจนการนํ าเทคโนโลยี ต่ า งๆ เพื อให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงาน ตลอดจนให้ มีการควบคุมภายในทีดี ขึน เช่น การใช้ Data Analytic ในการค้ นพบรายการผิดปกติใน
กระบวนการจ่ายเงิน เป็ นต้ น
4. ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล
บริษัทได้ พฒ
ั นาระบบสารสนเทศให้ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สอดคล้ องกับข้ อกฎหมายทีเกียวข้ องกับระบบสารสนเทศ เพือ
เพิมศักยภาพในการดําเนินงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทตระหนักกดีว่า ถึงแม้ ว่าบริ ษัทจะมีการวางระบบ
ป้ องกันระบบสารสนเทศเป็ นอย่างดี การโจมตีทางไซเบอร์ ก็เกิดขึนอย่างสมําเสมอ ดังนัน บริษัทจ้ างทีปรึกษาภายนอกมาศึกษาและ
ค้ นหาจุดอ่อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกําหนดแนวทางการจัดการ ระบบดักจับการโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง
สร้ างความตระหนัก ให้ แ ก่พ นัก งานโดยสือสารตามช่อ งทางต่างๆ ภายในบริ ษัท รวมทังมีก ารจัด ทํา Phishing Campaign อย่าง
สมําเสมอเพือให้ มนใจว่
ั าพนักงานมีความเข้ าใจในเรืองของความปลอดภัยในการใช้ อีเมล์ของบริ ษัท เป็ นต้ น
นอกจากนี บริ ษัท มีการสื อสารนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการทํางาน และข้ อมูลทีสําคัญ ให้ แก่พนัก งานผ่านทาง Website ของ
บริษัท หรือผ่าน CPF Connect รวมทังสือสิงพิมพ์ต่างๆ สําหรับพนักงานทีอยู่ในโรงงานผลิต โดยจัดให้ มีทังภาษาไทย และภาษาของ
พนัก งานต่ างชาติ เพื อให้ รั บ ทราบข้ อ มูล ที ถูก ต้ อ งและทัน เวลา ตลอดจนมีก ารประชุม ร่ว มกัน เพื อให้ เกิด การประสานงาน และ
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ระบบการติดตาม
บริษัทมีระบบการควบคุมติดตามการดําเนินงานโดยเป็ นปกติ ผ่านทางหัวหน้ างาน หรื อผู้บริ หารสายธุรกิจทังในเรื องผลการดําเนินงาน
หรือ การปฏิบัติต ามนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยมีสํานักตรวจสอบภายใน และสํานักกํากับ ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ช่วย
เสริมสร้ างให้ การกํากับดูแล และติดตามมีความเข้ มแข็งขึน ดังนี
 สํานักตรวจสอบภายใน เป็ นหน่วยงานอิสระ ทําหน้ าทีตรวจสอบ (Assurance) ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ภายในองค์กร
ภายใต้ ค วามเสียงต่างๆ ของบริ ษัท ด้ วยวิธี การตรวจสอบแบบ Risk Based Audit และจัดทําแผนการตรวจสอบให้ ครอบคลุมทัง
องค์กรภายใน 3 ปี รวมทังให้ คําปรึกษา (Consulting) เพือให้ กระบวนการทํางานมีการกํากับดูแลทีดี
 สํานักกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ทําหน้ าทีสอบทาน และติดตามการปฏิบตั ิงานของสายงานต่างๆ ว่าได้ มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวข้ อง และรายงานผลการติดตามต่อฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมําเสมอ

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้ าที 135

บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ

9.2 รายการระหว่ างกัน/63
9.2.1 รายการระหว่ างกันทีเป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ ทีเกิดขึนในปี 2564 ซึงเป็ นรายการทีมีเงือนไขการค้ าโดยทัวไป และเป็ นไปตามหลักการในการเข้ าทํารายการตามทีกําหนดไว้ ในมาตรา
89/12(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 ซึงคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิไว้ เมือปี 2551 กล่าวคือ เป็ นราคาทีเท่ากันกับราคาของรายการในลักษณะเดียวกันซึงบุคคลที
อาจมีความขัดแย้ งเข้ าทํากับลูกค้ าทัวไป และมีเงือนไขทางการค้ าเช่นเดียวกันกับเงือนไขทางการค้ าของรายการในลักษณะเดียวกันซึงบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งเข้ าทํากับลูกค้ าทัวไป
หน่วย : ล้ านบาท

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะความสัมพันธ์ /64

1. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์
โกรท

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

2. บริษัท กบินทร์บรุ ีการเกษตร จํากัด



3. บริษัท กรุงเทพ เวท ดรัก จํากัด




4. บริษัท เกษตรภัณฑ์-อกริเทค จํากัด
5. บริษัท เกษตรภัณฑ์อตุ สาหกรรม จํากัด





6. บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
7. บริษัท ข้าว ซี.พี. จํากัด
8. บริษทั เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จํากัด





9. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (“CPG”)




10. บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส จํากัด



/63
/64

ลักษณะรายการระหว่ างกันทีสําคัญ

ค่าใช้ จ่ายอืน
ลูกหนี
หนีสินตามสัญญาเช่า
ซือสินทรัพย์สิทธิการใช้
มีบริ ษั ท วัชรภัทร จํากัด ซึงเป็ นผู้ที เกียวข้ อ งของนางอรุ ณี วัชรานานันท์ (กรรมการซี พีเอฟ) และ หนีสินตามสัญญาเช่า
บุตรของนายอดิเรก ศรี ประทักษ์ (กรรมการซีพเี อฟ) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
มีบตุ รของนางอรุณี วัชรานานันท์ (กรรมการซีพเี อฟ) เป็ นกรรมการ
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าก่อสร้ างและซืออุปกรณ์ต่างๆ
มี CPG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายได้ อนื
มีกรรมการร่วมกับซีพเี อฟ ได้ แก่ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
ค่าก่อสร้ างและซืออุปกรณ์ต่างๆ
หนีสินตามสัญญาเช่า
ซือสินทรัพย์สิทธิการใช้
เป็ นบริษัทย่อยของบริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (“CPALL”)
ค่าใช้ จ่ายอืน
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้ จริง (Ultimate Shareholder) ซือสินค้ า
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) รายได้ อนื
ค่าก่อสร้ างและซืออุปกรณ์ต่างๆ
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอฟ (CPG ถือหุ้นซีพีเอฟทางตรงในสัดส่วนร้ อยละ 25.02)
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
มีกรรมการร่ วมกับซีพเี อฟ ได้ แก่ นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายชิงชัย
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
โลหะวัฒนะกุล (ลาออกจากตําแหน่งกรรมการของซีพเี อฟ มีผลวันที 30 สิงหาคม 2564) และ
ค่าบริการด้ านเทคนิควิชาการ
นายพงษ์ เทพ เจียรวนนท์
ค่าสิทธิในการใช้ เครื องหมายการค้ า
เป็ นบริษัทย่อยของ CPALL
รับชําระค่าสินค้ าบริการรอนําส่ง
เจ้ าหนี

ปี 2564
ยอดคงเหลือ
มูลค่ ารายการ
สินงวด
151
1
4
105
34
30
70
21
25
3
995
14
40
156
1
532
3
11,023
103
4,304
-

6
6
1
124
12
50
2
33
2
401
2
250
192
1

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลรายการระหว่างกันทีเกิ ดขึนในปี 2562-2563 ได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562-2563 ทีเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษัทที https://www.cpfworldwide.com/th/investors/report-56-1
“ผู้ทีเกียวข้อง” ทีกล่าวในข้อนี หมายถึง บุคคลตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. 17/2551 เรื อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้ าที 136

บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
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บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
11. บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์โปรดิวส จํากัด
12. บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จํากัด
13. บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จํากัด
14. บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ จํากัด
15. บริษัท เชฟแคร์ ส โปรเจกต์ จํากัด
16. บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์ โพรดักส์ จํากัด
17. บริษทั ซี.พี. เทรดดิง กรุ๊ ป จํากัด
18. บริษัท ซี.พี. ฟู้ดสโตร์ จํากัด

ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ











มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
มีกรรมการร่ วมกับซีพเี อฟ ได้ แก่ นายพงษ์ เทพ เจียรวนนท์
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้ แก่ นายพงษ์ เทพ เจียรวนนท์
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
มี CPG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
มีกรรมการร่ วมกับซีพเี อฟ ได้ แก่ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
มีค่สู มรสของนายสุภกิต เจียรวนนท์ (กรรมการซีพเี อฟ) เป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมการ
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
 มีกรรมการร่ วมกับซีพเี อฟ ได้ แก่ นายพงษ์ เทพ เจียรวนนท์
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษทั ทีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้ จริ ง (Ultimate Shareholder)

19. บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จํากัด
20. บริษทั ซี.พี. อินเตอร์ เทรด จํากัด





21. บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ ฟ้ ดู (ไทยแลนด์) จํากัด
22. บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
23. บริษทั ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด





24. บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (“CPALL”)




25. บริษัท ซีพ-ี เมจิ จํากัด




26. บริษัท ซีพี แมตช์ จํากัด
27. บริษัท ซีพีแรม จํากัด




28. บริษัท ณัชยากรพัฒนา จํากัด



ลักษณะรายการระหว่ างกันทีสําคัญ
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
ซือสินค้ า
ค่าก่อสร้ างและซืออุปกรณ์ต่างๆ
รายได้ อนื
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
ขายสินค้ า

รายได้ อนื
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
มีครอบครัวเจียรวนนท์ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
มีกรรมการร่ วมกับซีพเี อฟ ได้ แก่ นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล (ลาออกจากตําแหน่งกรรมการของซีพีเอฟ ซือสินค้ าและค่าใช้ จา่ ยอืน
มีผลวันที 30 สิงหาคม 2564) และนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
มี CPG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
เป็ นบริษัทย่อยของ CPALL
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
ซืออุปกรณ์ต่างๆ
เป็ นบริษัทร่ วมของซีพีเอฟ
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
มีกรรมการร่ วมกับซีพเี อฟ ได้ แก่ นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ค่าใช้ จ่ายอืน
พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์ สวุ รรณ และศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
เป็ นการร่วมค้ าของซีพเี อฟ
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
มีกรรมการร่ วมกับซีพเี อฟ ได้ แก่ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรี ประทักษ์ นายประสิทธิ
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
บุญดวงประเสริฐ และนายไพศาล จิระกิจเจริญ
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าใช้ จ่ายอืน
เป็ นบริษัทย่อยของ CPALL
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
มีบตุ รของนายอดิเรก ศรี ประทักษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมการ
หนีสินตามสัญญาเช่า

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้ าที 137

ปี 2564
ยอดคงเหลือ
มูลค่ ารายการ
สินงวด
1
133
4
277
25
67
1
155
120
221
94
75

6
12
17
62
10
3

19
244
627
4
356

2
18
54
11
53

335
149
2
60
43
9,466
43

35
14
2
4
2,048
11

472
850

24
95

128
1,775
125
-

7
271
9
46

บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ
ลักษณะความสัมพันธ์ /64

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
29. บริษัท ไดนามิค ทรานสปอร์ ต จํากัด
30. บริษัท ไดนามิค อินเตอร์ ทรานสปอร์ ต จํากัด
31. บริษทั ทรัพย์สมุทร จํากัด

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษทั ทีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

32. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)




33. บริษัท ทรู ดิจทิ ลั กรุ๊ป จํากัด
34. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด
35. บริษัท ทรู ลีสซิง จํากัด






36. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ ปอเรชัน จํากัด
37. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้ า เซ็นเตอร์ จํากัด




38. บริษัท ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด



39. บริษัท ทักษวัลย์ จํากัด



40.
41.
42.
43.
44.
45.








บริษัท ที.เค.พี. ฟาร์ ม จํากัด
บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด
บริษัท ท่าเรื ออยุธยาและไอซีดี จํากัด
บริษัท ธนกรฟาร์ ม จํากัด
บริษัท พัชรภัคฟาร์ม จํากัด
บริษัท พัชรภูมิฟาร์ ม จํากัด

46. บริษัท พัฒนาผู้นําเครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด



47. บริษัท พี.เอ็น.เอส. ฟาร์ม จํากัด



ลักษณะรายการระหว่ างกันทีสําคัญ

ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
ค่าใช้ จ่ายอืน
รายได้ อนื
ค่าใช้ จ่ายอืน
หนีสินตามสัญญาเช่า
ซือสินทรัพย์สิทธิการใช้
มี CPG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
มีก รรมการร่ วมกั บ ซีพี เอฟ ได้ แ ก่ นายศุภ ชัย เจีย รวนนท์ และศาสตราจารย์พิ เศษ ดร.กิต ติพ งษ์ ค่าใช้ จ่ายอืน
กิตยารักษ์
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้ จ่ายอืน
บริษัทย่อยของ TRUE
เป็ นบริษัทย่อยของ TRUE
ค่าใช้ จ่ายอืน
มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้ แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าใช้ จ่ายอืน
หนีสินตามสัญญาเช่า
ซือสินทรัพย์สิทธิการใช้
เป็ นบริษัทย่อยของ TRUE
ค่าใช้ จ่ายอืน
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าใช้ จ่ายอืน
รายได้ อนื
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ า
มีบตุ รของนายอดิเรก ศรี ประทักษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ค่าใช้ จ่ายอืน
หนีสินตามสัญญาเช่า
มีบตุ รของนายอดิเรก ศรี ประทักษ์ (กรรมการซีพเี อฟ) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ
หนีสินตามสัญญาเช่า
เป็ นบริษัทย่อยของ TRUE
ค่าใช้ จ่ายอืน
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าใช้ จ่ายอืน
มีค่สู มรสและบุตรของนายอดิเรก ศรีประทักษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมการ
หนีสินตามสัญญาเช่า
มีบตุ รของนายอดิเรก ศรี ประทักษ์ (กรรมการซีพเี อฟ) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ
หนีสินตามสัญญาเช่า
มีค่สู มรสและบุตรของนายอดิเรก ศรีประทักษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็ นผู้ถือหุ้น และมีบตุ รของนาย
หนีสินตามสัญญาเช่า
อดิเรก ศรี ประทักษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็ นกรรมการ
ซือสินทรัพย์สิทธิการใช้
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ค่าฝึ กอบรมสัมมนา
มีบตุ รของนายอดิเรก ศรี ประทักษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ
หนีสินตามสัญญาเช่า

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้ าที 138

ปี 2564
ยอดคงเหลือ
มูลค่ ารายการ
สินงวด
1,061
98
69
7
1
38
1
9
2
1
1
52
20
6
69
25
4
2
113
51
1,021
517
47
3
107
12
2
2
153
15
242
21
76
3
5
172
22
12
70
3
38
60
113
10
10
3
209
2
282

บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ
ลักษณะความสัมพันธ์ /64

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
48. บริษัท เพอร์ เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จํากัด

 มี CPG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้ แก่ นายพงษ์ เทพ เจียรวนนท์

49. บริษัท ฟรี วิลล์ โซลูชนส์
ั จํากัด

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
 มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้ แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์
 มีคสู่ มรสและบุตรของนายอดิเรก ศรีประทักษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็ นผู้ถือหุ้น และมีบตุ รของ
นายอดิเรก ศรี ประทักษ์ (กรรมการซีพเี อฟ) เป็ นกรรมการ
 เป็ นบริษทั ร่วมของ CPF
 มีกรรมการร่ วมกับซีพีเอฟ ได้ แก่ นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรี ประทักษ์ และนายศุภชัย
เจียรวนนท์
 มีบตุ รของนางอรุณี วัชรานานันท์ (กรรมการซีพเี อฟ) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ
 มีบตุ รของนายอดิเรก ศรี ประทักษ์ (กรรมการซีพเี อฟ) เป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมการ
 เป็ นบริษัทย่อยของ MAKRO

50. บริษทั ฟาร์มทักษ์ เจริญ จํากัด
51. บริษัท รอส บรีดเดอร์ ส สยาม จํากัด
52. บริษัท วัชรภัทร จํากัด
53. บริษัท วีแอลเอส ฟาร์ม จํากัด
54. บริษทั สยามฟูด เซอร์ วิส จํากัด
55. บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“MAKRO”)
56. บริษัท สยาม ริเวีย จํากัด

57. บริษัท สินปราณีฟาร์ม จํากัด
58. บริษัท สินสันติ จํากัด
59. บริษัท สิริลกั ษ์ พฒ
ั นา จํากัด
60. บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จํากัด
61. บริษัท อัลฟ่ าฟาร์ ม จํากัด
62. บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ ส ประเทศไทย จํากัด







ลักษณะรายการระหว่ างกันทีสําคัญ
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ าและค่าใช้ จา่ ยอืน
กําไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพย์สิน
ค่าตอบแทนการใช้ ระบบงาน
หนีสินตามสัญญาเช่า
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ า
หนีสินตามสัญญาเช่า
หนีสินตามสัญญาเช่า
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
เงินให้ ก้ ยู มื และดอกเบียรับ

เป็ นบริษัทย่อยของ CPALL
มีกรรมการร่ วมกับซีพเี อฟ ได้ แก่ นายอดิเรก ศรี ประทักษ์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์
เป็ นบริษัทร่ วมของซีพีเอฟ
มีกรรมการร่วมกับซีพเี อฟ ได้ แก่ นายประสิทธิ บุญดวงประเสริฐ
มีผ้ ูบ ริ ห ารของซีพี เอฟเป็ นกรรมการ ได้ แ ก่ นายสถิ ต สังขนฤบดี (เกษี ย ณจากตํ า แหน่ ง ประธาน
ผู้บริหารฝ่ ายปฏิบตั ิการ ธุรกิจห้ าดาวและร้ านอาหาร มีผลวันที 31 ธ.ค. 2564)
 มีค่สู มรสและบุตรของนายอดิเรก ศรี ประทักษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็ นผู้ถือหุ้น และกรรมการ
ซือสินทรัพย์สิทธิการใช้
หนีสินตามสัญญาเช่า
 มีค่สู มรสและบุตรของนายอดิเรก ศรี ประทัก ษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็ นกรรมการ และมีบุ ตรของ ค่าใช้ จ่ายอืน
นายอดิเรก ศรี ประทักษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็ นผู้ถือหุ้น
 มีบตุ รของนายอดิเรก ศรี ประทักษ์ (กรรมการซีพเี อฟ) เป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมการ
หนีสินตามสัญญาเช่า
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าใช้ จ่ายอืน
ขายสินค้ า
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
 เป็ นบริษัทร่ วมของซีพีเอฟ
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
 มีกรรมการร่ วมกับซีพเี อฟ ได้ แก่ นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
ซือสินค้ า
นายศุภชัย เจียรวนนท์ และนายไพศาล จิระกิจเจริญ

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้ าที 139

ปี 2564
ยอดคงเหลือ
มูลค่ ารายการ
สินงวด
1,300
141
71
8
2
30
-

66

149
1

10
-

31
33
14,769
498
1

67
72
1
2
2,310
54
49

54
37

40
3

296
1
10
29
154
65

55
48
1
14
3

บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ
ลักษณะความสัมพันธ์ /64

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
63. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด

 เป็ นบริษัทย่อยของ MAKRO

64. บริษัท เอ้ ก ดิจิทลั จํากัด
65. บริษัท เอโค่ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
66. บริษทั เอ.พี.เอส. ฟาร์ ม จํากัด

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้ จริง (Ultimate Shareholder)
 มีบตุ รของนายศุภชัย เจียรวนนท์ (กรรมการซีพเี อฟ) เป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมการ
 มีบตุ รของนายอดิเรก ศรี ประทักษ์ (กรรมการซีพีเอฟ) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ

67. บริษัท เอสแอลเอส ฟาร์ ม จํากัด
68. บริษัท แอ๊ ดว้ านซ์ฟาร์มา่ จํากัด








69. A.P.P.Enterprise, Inc.
70. Advance Pharma Vietnam Co., Ltd.
71. Andhra Pradesh Broodstock Multiplicationcentre
Private Ltd.
72. Anhui C.P. Livestock Co., Ltd.
73. Apsararice (Cambodia) Co., Ltd.
74. Beijing Chia Tai Breeding Science & Technology
Development Co., Ltd.
75. Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd.
76. Beijing Chia Tai Livestock Co., Ltd.
77. Beijing Poultry Breeding Co., Ltd.
78. BHJ Kalino Food AB
79. C.P. Aquaculture (India) Private Limited (“CPA”)

มีบตุ รของนายอดิเรก ศรี ประทักษ์ (กรรมการซีพเี อฟ) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ
มี CPG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
มีกรรมการร่ วมกับซีพเี อฟ ได้ แก่ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
เป็ นบริษัทร่ วมของ CPF
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
เป็ นบริษัทร่ วมของ CPF

 เป็ นบริษัทย่อยของ CTI
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

ลักษณะรายการระหว่ างกันทีสําคัญ
ขายสินค้ า
ค่าใช้ จ่ายอืน
กําไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพย์สิน
ซือสินทรัพย์สิทธิการใช้
หนีสินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้ จ่ายอืน
ค่าใช้ จ่ายอืน
ค่าใช้ จ่ายอืน
หนีสินตามสัญญาเช่า
หนีสินตามสัญญาเช่า
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
หนีสินตามสัญญาเช่า
ขายสินค้ า
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า

ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
ค่าก่อสร้ างและซืออุปกรณ์ต่างๆ
 เป็ นการร่วมค้ าของ CTI
ขายสินค้ า
เงินกู้ยืมและดอกเบียจ่าย
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) เงินกู้ยืมและดอกเบียจ่าย
 มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
 เป็ นบริษัทร่ วมของซีพีเอฟ
ขายสินค้ า
เจ้ าหนี
ก่อนวันที 2 เม.ย. 2564 CPA ยังคงมีสถานะเป็ นบริษัทร่วมของซีพีเอฟ ต่อมาในวันที 2 เม.ย. 2564 และ ขายสินค้ าและรายได้ อนื
24 มิ.ย. 2564 ซีพี เอฟได้ เข้ าซือหุ้นสามัญของ CPA อีกร้ อยละ 43.30 เมือรวมกับสัดส่วนเดิมทีถืออยู่ ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
ร้ อ ยละ 31.70 ทํ าให้ ซีพี เอฟถือ หุ้น CPA รวมทังสินร้ อ ยละ 75.00 ส่งผลให้ CPA เปลียนสถานะจาก
บริษัทร่วมเป็ นบริษัทย่อยของซีพีเอฟ นับจากวันดังกล่าวเป็ นต้ นมา

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้ าที 140

ปี 2564
ยอดคงเหลือ
มูลค่ ารายการ
สินงวด
4,867
1,896
71
9
(54)
16
15
21
27
4
2
302
177
262
31
183
17
562
69
11
49
30
22
1,970
342
118
1
29
1
1
178
753
11
165

28
210
604
837
58
16
1
100
2
-

บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ
ลักษณะความสัมพันธ์ /64

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
80. C.P.Bangladesh Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

81. C.P. Egg Products (Shandong) Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

82.
83.
84.
85.
86.







C.P.Packaging (Vietnam) Industry Co., Ltd.
C.P. Premix (Tianjin) Co., Ltd.
C.P. Premix (Shenyang) Co., Ltd.
C.P. Seed (Vietnam) Co., Ltd.
C.P. Trading Co., Ltd.

มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
เป็ นบริษัทย่อยของ CTI
เป็ นบริษัทย่อยของ CTI
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
มีครอบครัวเจียรวนนท์ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

87. Chai Tai Food Suining Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

88. Chai Tai Swine Business Minquan Co., Ltd.

 เป็ นบริษัทย่อยของ CTI

89. Changsha Chulian Supermarket Co., Ltd.
90. Charoen Pokphand Import & Export Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
91. Charoen Pokphand Iintertrade South Africa (PTY)
Ltd.
92. Charoen Pokphand Trading India Private Ltd.
93. Charoen Pokphand Trading (Malaysia) Sdn. Bhd.
94. Chengdu Chia Tai Agro-Industrial & Food Co., Ltd.
95. Chengdu Chia Tai C.P. Trading Chain Store Co., Ltd.
96. Chia Tai Animal Husbandry Investment (Beijing)
Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

97. Chia Tai Animal Husbandry Technology (Yushu)
Co., Ltd.
98. Chia Tai Aquaculture (Xiamen) Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)







มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้ จริง (Ultimate Shareholder)
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
เป็ นบริษัทย่อยของ CTI
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้ แก่ นายสุภกิต เจียรวนนท์

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้ าที 141

ลักษณะรายการระหว่ างกันทีสําคัญ
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
รายได้ อนื
ซือสินค้ า
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ขายสินค้ า
ค่าใช้ จ่ายอืน
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า
ขายสินค้ า
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ า
ค่าสิทธิในการใช้ เครื องหมายการค้ า
เงินกู้ยืมและดอกเบียจ่าย
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน

ปี 2564
ยอดคงเหลือ
มูลค่ ารายการ
สินงวด
13
4
28
27
3
4
3
293
32
53
33
377
7
3
20,228
1,032
774
28
14
67
14
2
1
26
113
7
1,007
1,183
25
2
121
29
74
61
25
1,712
247
13
2
35
19
1

3
2
3
5
8
11
1,290
550
2
23
20
-
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บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

99. Chia Tai Conti (Shekou) Limited
 เป็ นบริษัทร่ วมของ CPP
100. Chia Tai C.P. (Beijing) International Trading Co.,Ltd.  มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
101. Chia Tai C.P. Food (Guangdong) Co., Ltd.
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
102. Chia Tai C.P.Trading Development (Shanghai)
Co., Ltd.
103. Chia Tai Electronic Commerce (Zhejiang) Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

104. Chia Tai Feedmill Pte. Ltd.
105. Chia Tai Feed (Hengshui) Co., Ltd.




106. Chia Tai Feed (Yushu) Co., Ltd.



107. Chia Tai Feed (Zhanjiang) Co., Ltd.



108. Chia Tai Food & Beverage (Beijing) Co., Ltd.



109. Chia Tai Food Enterprise (Luoyang) Co., Ltd.
110. Chia Tai Food Enterprise (Shanghai) Co., Ltd.




111. Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”)



112. Chia Tai Pufeng Trading Development (Suzhou)
Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)




113. Chia Tai Trade (Xia Men) Co., Ltd.



114. Chia Tai Trading (Beijing) Co., Ltd.
115. Chia Tai (Zhanjiang) Poultry Industry Co., Ltd.
116. Chongqing Ailian Supermarket Co., Ltd.





ลักษณะรายการระหว่ างกันทีสําคัญ
ขายสินค้ า
ซือสินค้ าและอุปกรณ์
ขายสินค้ า
ค่าใช้ จ่ายอืน
ขายสินค้ า

ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
มี CPG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
เป็ นบริษัทย่อยของ CTI
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า
เป็ นบริษัทย่อยของ CTI
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า
เป็ นบริษัทย่อยของ CTI
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
ขายสินค้ า
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้ า
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
ดอกเบียรับ
บริษัทร่วมของ CPP และมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้ จริง ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
(Ultimate Shareholder)
รายได้ อนื
มีกรรมการร่วมกับซีพีเอฟ ได้ แก่ นายสุภกิต เจียรวนนท์
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษทั ทีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
ดอกเบียรับ
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้ า
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ซือสินค้ า
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ค่าใช้ จ่ายอืน
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้ า

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้ าที 142

ปี 2564
ยอดคงเหลือ
มูลค่ ารายการ
สินงวด
45
3
154
33
691
109
1
67
9
867
2
125
2,498
13
1,658
2
1,637
7
35
28
30
6,535
482
41
3
27

280
2
5
7
1,637
13
2,042
866
4
9
26
4
1,729
208
21
86
-

304
646
1
50
3
97
24
39

181
47
1
7
52
1
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บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
117. Chongqing Chia Tai C.P. Trading Co., Ltd.
118. CP Avant Private Limited
119. CP Food (Hubei) Co., Ltd.
120. CP Fresh Mart (Beijing) Trading Co., Ltd.






121. CPPC Outdoor Wear (Vietnam) Co., Ltd.
122. Guangdong Chia Tai Conti Animal Health Co., Ltd.
123. Guangdong Zhanjiang Chia Tai Aquaculture
Co., Ltd.
124. Guangdong Zhanjiang Chia Tai Poultry Industry
Co., Ltd.
125. Hefei Chia Tai C.P. Trading Co., Ltd.
126. Heilongjiang Chia Tai Enterprise Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
 เป็ นบริษัทร่ วมของ CPP
 มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

127. Henan C.P. Livestock Co., Ltd.
128. Huai Lai Chia Tai Food Co., Ltd.

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริ ษทั ทีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้ จริง (Ultimate Shareholder)
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

129. Hubei Chia Tai Livestock & Poultry Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

130. Hunan CP Retail Co., Ltd.
131. Inner Mongolia Chia Tai Agriculture Co., Ltd.
132. Jiangsu Huai Yin Chia Tai Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้ จริง (Ultimate Shareholder)
 เป็ นบริษัทย่อยของ CTI
 เป็ นบริษัทย่อยของ CTI

133. Jilin Chia Tai Poultry Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

134. Jilin Deda Co., Ltd.

 เป็ นบริษัทย่อยของ CTI

135. Kaifeng Chia Tai Co., Ltd.

 เป็ นบริษัทย่อยของ CTI

มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้ จริง (Ultimate Shareholder)
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้ าที 143

ลักษณะรายการระหว่ างกันทีสําคัญ
ขายสินค้ า
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ขายสินค้ า
ขายสินค้ า
ดอกเบียรับ
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
ขายสินค้ า
ขายสินค้ า
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า
ขายสินค้ า
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ า
ดอกเบียรับ
ขายสินค้ า
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
ขายสินค้ า
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า

ปี 2564
ยอดคงเหลือ
มูลค่ ารายการ
สินงวด
79
4
33
30
153
12
218
42
1
1
69
7
33
13
45
10
15
447
84
73
71
19
128
25
1
10
179
47
52
2
1,174
70
687
180
314
851
2

13
139
13
25
78
21
83
9
12
27
12
5
1
561
16
75
122
60
86
383
-
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บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
136. KSP Vietnam Co., Ltd.
137. Kunming Chia Tai C.P. Trading Co., Ltd.
138. Kunming Chia Tai Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
 เป็ นบริษัทย่อยของ CTI

139. Lanzhou Chia Tai C.P.Trading Co., Ltd.
140. Lianyungang Chia Tai Agro-Industry Development
Co., Ltd.
141. Luoyang C.P. Food Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
 เป็ นบริษัทย่อยของ CTI

142. Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd.
143. Nantong Chia Tai Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
 เป็ นบริษัทย่อยของ CTI

144. Nantong Chia Tai Livestock & Poultry Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

145. Qingdao Chia Tai Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

146. Qingdao Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
 มีกรรมการร่วมกับซีพเี อฟ ได้ แก่ นายสุภกิต เจียรวนนท์

147. Qingdao Yi Bang Bio-Engineering Co., Ltd.
148. Qinhuangdao Chia Tai Co., Ltd.

 เป็ นบริษัทร่ วมของ CTI
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถอื หุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

149. Shandong Bu Bee Trading Co., Ltd.

 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)

 เป็ นบริษัทย่อยของ CTI

150. Shanghai Zhengyi Machinery Engineering Technology  มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder)
Manufacturing Co., Ltd.
151. SuperDrob S.A.
 เป็ นบริษัทร่ วมของซีพีเอฟ

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้ าที 144

ลักษณะรายการระหว่ างกันทีสําคัญ
ค่าก่อสร้ างและซืออุปกรณ์ต่างๆ
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า
ขายสินค้ า
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ า
ขายสินค้ า
ขายสินค้ า
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ าและค่าใช้ จา่ ยอืน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
ซือสินค้ า
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ า
ค่าก่อสร้ างและซืออุปกรณ์ต่างๆ
ซือสินค้ า
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน
ขายสินค้ าและรายได้ อนื

ปี 2564
ยอดคงเหลือ
มูลค่ ารายการ
สินงวด
1,333
222
26
7
117
23
1
37
2
2
1,120
501
23
18
3
100
69
531
977
3
1
21
15
12
1,434
1,319
212
210
561
383
2
1
1
30
21
17
23
2
62
45
109
47
502
109
87
32
12
7
26
24
3,344
88
38
6

บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ลักษณะความสัมพันธ์ /64

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
152. Tesco Stores (Malaysia) SDN. BHD.
153. Wuxuan Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd.
154. Xiamen Chia Tai Agriculture Co., Ltd.
155. Xian Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
156. Xianghe Chia Tai Co., Ltd.
157. Xiangyang Chia Tai Agro-Industry & Food Co., Ltd.
158. Xin Bai Qin Vehicle Co., Ltd.
159. Zhanjiang Deni Vehicle Parts Co., Ltd.
160. Zhejiang C.P. Livestock & Aquaculture Co., Ltd.
161. Zhengzhou Lotus Supermarket Chain Store
Co., Ltd.
162. อืนๆ*

ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ
ลักษณะรายการระหว่ างกันทีสําคัญ

 เป็ นบริษัทร่วมทางอ้ อมของบริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์โฮลดิง จํากัด (ซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องของ CPG) และ ขายสินค้ า
เป็ นบริษัทร่วมทางอ้ อมของ CPALL
 เป็ นบริษัทย่อยของ CTI
ขายสินค้ า
ซือสินค้ า
 เป็ นบริษัทย่อยของ CTI
ซือสินค้ า
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้ า
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้ าและรายได้ อนื
ซือสินค้ า
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
 เป็ นบริษัทย่อยของ CTI
ขายสินค้ า
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้ จริง (Ultimate Shareholder) ค่าก่อสร้ างและซืออุปกรณ์ต่างๆ
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
 เป็ นบริษัทร่ วมของ CTEI
เงินปั นผลค้ างรับ
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้ า
 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ เป็ นบริษัททีมีครอบครัวเจียรวนนท์เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้ จริง (Ultimate Shareholder) ขายสินค้ า
เงินกู้ยืม
ขายสินค้ าและรายได้ อืนสําหรับปี 2564 มีจํานวน
216 ราย และลู ก หนี ณ วั น ที 31 ธ.ค. 2564 มี
จํานวน 141 ราย
ซือสินค้ าและค่าใช้ จ่ายอืน สําหรับปี 2564 มีจํานวน
97 ราย และเจ้ าหนี ณ วันที 31 ธ.ค. 2564 มีจํานวน
73 ราย

* เป็ นบุคคลทีมีมลู ค่ารายการซือหรื อขายสินค้ ากับบริษัทแต่ละรายไม่เกิน 20 ล้ านบาท

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้ าที 145

ปี 2564
ยอดคงเหลือ
มูลค่ ารายการ
สินงวด
472
142
1
60
168
76
20
21
21
58
81
136
593

23
15
3
3
9
1
3
8
7
172
4
1
218

99

197

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 2 การกํากับดูแลกิจการ

9.2.2 รายการระหว่ างกันทีไม่ ใช่ รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ
สํา หรั บ รายการที ไม่ ใช่ธุร กิจ ปกติห รื อ สนับ สนุ น ธุรกิจปกติ ที เกิ ด ขึ นในปี 2564 และเป็ นไปตามเงือนไขที กํ า หนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี
1. ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมือวันที 12 มี นาคม 2564 มีมติอนุมัติให้ ซีพีเอฟและบริ ษัท ย่อยเข้ าซือหุ้นสามัญ เพิมเติมอีก
ร้ อยละ 43.30 ของจํานวนหุ้นทังหมดของ C.P. Aquaculture (India) Private Limited (“CPA”) จากเดิมที ถือ อยู่แล้ วร้ อยละ
31.70 ในราคารวมทังสิน 3,483 ล้ านรูปี จาก CPG และ C.T. Progressive (Investment) Ltd. ซึงภายหลังการเข้ าทํารายการ
ดังกล่าว ส่งผลให้ ซีพีเอฟมีสัดส่วนการถื อหุ้นรวมร้ อยละ 75.00 ใน CPA โดยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท เนืองจากจะทําให้ บริ ษัทมีความคล่องตัว
ในการบริหารและจัดการธุรกิจกุ้งครบวงจรในประเทศอินเดียได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกณฑ์ทีใช้ ในการกํ าหนดมูลค่าของ
รายการก็มีความเหมาะสม
ทั งนี กรรมการผู้มี ส่ ว นได้ เสี ย ทั งหมดไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงมติ แ ละไม่ ได้ เข้ าร่ วมการพิ จ ารณาในวาระนี และที ประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นทีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
2. ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมือวันที 31 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมตั ิการขายทรัพย์สินบางส่วนของบริ ษัทย่อยทีเกียวข้ อง
กับการจัดจําหน่ายสินค้ าเนือสัตว์และผลิตภัณฑ์ อาหารให้ กับลูกค้ า เช่น ลูกค้ าทัวไป ลูกค้ าทีเป็ นร้ านอาหารขนาดเล็ก และ
ลูกค้ าทีเป็ นโรงแรมขนาดเล็ก เป็ นต้ น ให้ แก่บริ ษัท เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน ซิสเท็ม จํากัด ในราคารวมประมาณ 861.6 ล้ านบาท
โดยทีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
ต่อบริษัท เนืองจากเป็ นการดําเนินการเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจบนความเชียวชาญของแต่ละฝ่ าย
ทั งนี กรรมการผู้มี ส่ ว นได้ เสี ย ทั งหมดไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงมติ แ ละไม่ ได้ เข้ าร่ วมการพิ จ ารณาในวาระนี และที ประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นทีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
9.2.3 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทีไม่ใช่ธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้ ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าเป็ นไปด้ วยความเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
9.2.4 มาตรการในการดูแลเกียวกับการทํารายการระหว่ างกัน
บริษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ อง รวมถึงหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดไว้ เกียวกับการทํา
รายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัดโดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ ทังนี บริษัทได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิในการเข้ าทํารายการ
ระหว่า งกัน โดยกรณี รายการที เป็ นธุรกิจ ปกติ ห รื อ สนับ สนุน ธุรกิ จปกติ การเข้ าทํ า รายการระหว่ างกัน จะต้ อ งเป็ นไปตามหลัก การที
คณะกรรมการได้ มีมติอนุมตั ิไว้ ส่วนกรณีทีมิใช่ธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการ
เข้ า ทํ ารายการ ซึงในกรณี ดัง กล่ า ว จะต้ องผ่ า นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบว่า รายการนั นๆ ไม่ มี ค วามขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระหรื อทีปรึกษาทางการเงินมาทํา
การประเมินราคาของรายการระหว่างกันนันๆ เพือใช้ เป็ นแนวทางเปรี ยบเทียบได้ หากเห็นว่าจําเป็ น

( ) การควบคุมภายในและรายการะหว่างกัน หน้ าที 146

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
ส่ วนที 3
รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน และงบการเงิน

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
CHAROEN POKPHAND FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที 0107537000246

รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รั บผิด ชอบต่องบการเงินเฉพาะบริ ษั ท และงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมถึงข้ อมูล
สารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินทีประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปของประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและถือ
ปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ และใช้ ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีดีทีสุดในการจัดทํา รวมทังการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือให้ งบการเงินมีความน่าเชือถือ และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัวไป
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีและดํารงรัก ษาไว้ ซึงระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ผล เพือให้ เกิด ความ
มันใจอย่างมีเหตุผลว่า ข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอทีจะดํารงรักษาไว้ ซึงทรัพย์สิน ตลอดจนเพือป้องกันไม่ให้ เกิด
การทุจริต หรื อการดําเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ในการนี คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบซึงเป็ นกรรมการทีเป็ นอิสระ เป็ นผู้สอบทานเกียวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม มีประสิทธิผลอยู่ในระดับทีน่าพอใจและสามารถ
สร้ างความเชือมันอย่างมีเหตุผลต่อความเชือถือได้ ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับ
ปี บัญชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

(นายสุภกิต เจียรวนนท์)
ประธานกรรมการ

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์
ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร. - แฟ็ กซ์ : - C.P. TOWER, 313 SILOM ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500 TEL. 0-2766-8000 FAX : 0-2638-2139

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2564
2563

สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
ทีถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ งปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่วนทีหมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินปั นผลค้างรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจัดประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

7
6

36,686,058
38,470,747
-

57,035,264
29,952,155
-

2,678,546
3,425,089
6,876,278

2,812,094
2,583,561
20,024,025

6
8
9
30

12,263
73,431,469
47,955,121
3,593,865

52,136,060
38,925,031
1,116,249

2,784,343
789,100
7

2,776,137
984,609
10,739

274,394
5,662,990
2,403,458
171,566
7,872,561

366,374
4,424,757
2,364,811
3,767,364
4,581,620

231,813
53,206

173,135
56,841

15,739
216,550,231

194,669,685

16,838,382

29,421,141

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
8

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ (ต่ อ)

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

หมายเหตุ

2564

2563

2564

2563

30
10
12
13
6

13,034,063
230,428,252
22,411,734
36,788
1,956,196
230,507,342
34,663,569
60,816,718
13,649,484
9,958,123
4,964,305
143,614
3,560,201
626,130,389

11,421,702
217,839,231
21,014,106
49,050
1,433,369
200,138,278
32,373,333
54,565,338
13,142,577
8,531,123
2,947,591
3,593,702
567,049,400

761,000
228,979,533
1,645,869
4,360,381
570,000
902,258
15,787,495
372,529
19,194
1,471,709
143,614
268,070
255,281,652

663,000
227,367,626
5,533,809
4,360,381
570,000
355,333
16,834,537
422,837
23,690
90,697
163,225
256,385,135

842,680,620

761,719,085

272,120,034

285,806,276

สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่วนทีไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

14
15
16
17
9
27
30

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
9

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2564

31 ธันวาคม
2563

2564

2563

หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
ตัวแลกเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ส่ วนของหนี สิ นระยะยาวทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ งปี
ส่ วนของหนี สิ นตามสัญญาเช่า
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี สิ นทางการเงินหมุนเวียนอืน
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน

18
18
20

70,991,804
17,964,321
44,371,714
12,234,209

63,846,345
38,753,567
32,312,422
9,333,227

8,487,944
1,147,644
161,986

5,400,000
18,157,729
1,133,099
159,313

18

39,064,753

37,026,783

12,283,186

8,500,000

18
6, 18

4,439,143
1,456,136
1,726,944
169,135
11,509,815
203,927,974

4,172,469
423,443
2,946,239
669,961
14,662,309
204,146,765

145,712
63,952
1,669,245
23,959,669

217,449
13,250,742
60,064
1,461,571
48,339,967

301,239,870
29,460,702
8,554,061
9,556,316
2,574,360
230,483
351,615,792

244,196,279
27,692,379
8,962,390
10,553,012
2,469,627
1,520,065
295,393,752

113,607,461
225,143
2,703,958
116,536,562

95,597,523
186,429
2,977,226
248,939
99,010,117

555,543,766

499,540,517

140,496,231

147,350,084

30

หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนี สิ นระยะยาว
หนี สิ นตามสัญญาเช่า
หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี สิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี สิ นและอืนๆ
หนี สิ นทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน

18
18
27
21
30

รวมหนีสิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
10

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

31 ธันวาคม
หมายเหตุ

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

9,291,530

9,291,530

9,291,530

9,291,530

8,611,242

8,611,242

8,611,242

8,611,242

22

57,298,909
3,582,872

57,298,909
3,470,021

56,408,882
3,470,021

56,408,882
3,470,021

22

5,458,941

4,809,941

-

-

22

(9,917)

(5,159)

490,423

490,423

929,166
125,248,813
(10,332,356)
9,279,320
200,066,990

929,166
119,893,131
(8,997,459)
(9,073,005)
176,936,787

929,166
47,436,065
(6,244,707)
5,522,711
116,623,803

929,166
54,224,986
(6,088,210)
5,409,682
123,456,192

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน (หุ้ นสามัญ มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้ น)
ทุนทีออกและชําระแล้ว
(หุ้นสามัญ มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้ น)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่ วนเกินทุนอืน
ส่ วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงส่ วนได้เสี ย
ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนเกินทุนจากรายการกับกิจการ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
หุ ้นทุนซื อคืน
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวม

22

19
22

หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ทีมีลกั ษณะคล้ายทุน
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั

23

15,000,000
215,066,990

15,000,000
191,936,787

15,000,000
131,623,803

15,000,000
138,456,192

ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

11

72,069,864
287,136,854

70,241,781
262,178,568

131,623,803

138,456,192

842,680,620

761,719,085

272,120,034

285,806,276

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
11

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
งบการเงินรวม

รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า
กําไรจากการขายเงินลงทุน
รายได้ดอกเบีย
เงินปันผลรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุ ทธิ
กําไรจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการแลกเปลียนเงินลงทุนด้วยหุ้น
รายได้อืน
รวมรายได้

หมายเหตุ
6

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2564
2563

24
6, 10, 12

512,704,447
2,387,910
743,036
64,008
651,140
-

589,712,922
1,575,478
770,486
118,005
993,983
11,198,660

27,053,990
431,974
875,103
5,673,362
81,143
-

25,521,284
882,216
1,633,701
11,642,699
308,017
-

5, 12
12

486,831
7,849,399
4,072,906
528,959,677

3,415,700
607,785,234

188,072
34,303,644

68,089
40,056,006

446,814,837
20,236,685
30,643,803

482,469,521
23,900,383
33,764,608

25,137,265
943,877
2,521,660

22,808,823
954,875
2,347,296

9

2,381,443
-

269,808
313,649

-

-

12
10, 14, 16
15

(278,726)
2,702,927
13,893,122
516,394,091

53,420
4,356,294
2,469,010
14,348,954
561,945,647

11,241
5,109,125
33,723,168

(1,580)
12,260
4,857,597
30,979,271

12, 13

4,166,804
16,732,390

9,253,600
55,093,187

580,476

9,076,735

27

2,653,632
14,078,758

11,001,203
44,091,984

(1,485,352)
2,065,828

352,923
8,723,812

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายสิ นค้า
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ขาดทุนจากการเลิกบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนทางการเงินของหนี สิ นตามสัญญาเช่า
ต้นทุนทางการเงินอืน
รวมค่ าใช้ จ่าย

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

6
8, 26
26
26

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

12

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2564
2563

หมายเหตุ

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2564
2563

การแบ่ งปันกําไร
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสําหรับปี

13,028,259
1,050,499
14,078,758

26,022,389
18,069,595
44,091,984

2,065,828
2,065,828

8,723,812
8,723,812

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

28

1.56

3.14

0.17

0.95

กําไรต่ อหุ้นปรับลด (บาท)

28

1.55

3.10

0.17

0.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2564
2563

หมายเหตุ
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการ
แปลงค่างบการเงิน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการป้ องกันความเสี ยง
กระแสเงินสด
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนของบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ภาษีเงินได้ของรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2564
2563

14,078,758

44,091,984

2,065,828

8,723,812

15,576,686

541,230

-

-

30

1,308,117

(751,403)

47,775

(42,022)

12, 13

7,062,747

1,169,145

-

-

(56,480)

120,094

(9,555)

8,404

23,891,070

1,079,066

38,220

(33,618)

30

206,426

(860,539)

98,000

-

21
14

1,173,680
221,515

(740,483)
14,865,683

382,584
-

(196,685)
2,836,974

12

131,018

233,013

-

-

27

(361,711)

(2,364,427)

(96,116)

(528,058)

1,370,928

11,133,247

384,468

2,112,231

25,261,998
39,340,756

12,212,313
56,304,297

422,688
2,488,516

2,078,613
10,802,425

รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีวัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานทีกําหนดไว้
ผลกําไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนของบริ ษทั ร่ วม
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
- สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
14

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2564
2563
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

32,428,231
6,912,525
39,340,756

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
15

31,758,637
24,545,660
56,304,297

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2564
2563
2,488,516
2,488,516

10,802,425
10,802,425

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
(หน่ วย: พันบาท)

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลียนแปลง
ทุนเรื อนหุน้
ส่วนได้เสี ย
ทีออกและ
ส่วนเกิน
ในบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ ส่วนเกินทุนอืน และบริ ษทั ร่ วม
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลจ่าย
ซื อหุน้ คืน
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
การเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสียของบริ ษทั ย่ อยและบริ ษทั ร่ วม
การเปลียนแปลงในส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
โดยอํานาจควบคุมไม่เปลียนแปลง
การเปลียนแปลงส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยออกหุน้ เพิมทุน
การได้มาซึ งบริ ษทั ย่อยทีมีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
การสูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย
รวมการเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสียของบริ ษทั ย่ อยและบริ ษทั ร่ วม
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกําหนดไว้
- อืนๆ
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายอืนสําหรับหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ทีมีลกั ษณะคล้ายทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ส่วนเกินทุน
จากรายการ
กับกิจการภาย
ใต้การควบคุม
เดียวกัน

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

กําไรสะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร

หุน้ ทุน
ซื อคืน

ผลกําไร
จากการ
ตีราคา
สิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลกําไร (ขาดทุน)
ผลขาดทุน
จากเงินลงทุนใน
จากการ
ตราสารทุนที
ผลต่างของ
รวม
ป้ องกัน
วัดมูลค่ายุติธรรม
อัตราแลกเปลียน องค์ประกอบอืน
ความเสี ยง
ผ่านกําไรขาดทุน
จากการแปลงค่า
ของ
กระแสเงินสด
เบ็ดเสร็ จอืน
งบการเงิน ส่วนของผูถ้ ือหุน้

รวม

หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
ทีมีลกั ษณะ
คล้ายทุน

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั

ส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

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

-

-

-

-

-

-

(6,502,850)
(6,502,850)

(6,088,210)
(6,088,210)

-

-

-

-

-

(6,502,850)
(6,088,210)
(12,591,060)

-

(6,502,850)
(6,088,210)
(12,591,060)

(4,971,936)
(4,971,936)

(11,474,786)
(6,088,210)
(17,562,996)

-

-

-

(269,058)
(3,680)
1,009,893
737,155
737,155

-

-

291,802
291,802
(6,211,048)

(6,088,210)

-

-

(291,802)
(291,802)
(291,802)

3,585
216,698
220,283
220,283

3,585
(75,104)
(71,519)
(71,519)

(265,473)
(3,680)
1,226,591
957,438
(11,633,622)

-

(265,473)
(3,680)
1,226,591
957,438
(11,633,622)

310,360
251,590
(6,051)
555,899
(4,416,037)

44,887
(3,680)
251,590
(6,051)
1,226,591
1,513,337
(16,049,659)

-

-

-

-

-

-

26,022,389

-

-

-

-

-

-

26,022,389

-

26,022,389

18,069,595

44,091,984

8,611,242

57,298,909

3,470,021

4,809,941

(5,159)

929,166

(569,516)
25,452,873
(752,889)
119,893,131

(8,997,459)

10,855,862
10,855,862
24,833,380

(824,527)
(824,527)
(1,435,975)

(383,197)
(383,197)
2,449,580

(3,342,374)
(3,342,374)
(34,919,990)

6,305,764
6,305,764
(9,073,005)

(569,516)
6,305,764
31,758,637
(752,889)
176,936,787

15,000,000

(569,516)
6,305,764
31,758,637
(752,889)
191,936,787

(8,630)
6,484,695
24,545,660
70,241,781

(578,146)
12,790,459
56,304,297
(752,889)
262,178,568
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
(หน่ วย: พันบาท)

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลียนแปลง
ทุนเรื อนหุน้
ส่วนได้เสี ย
ทีออกและ
ส่วนเกิน
ในบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ ส่วนเกินทุนอืน และบริ ษทั ร่ วม
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลจ่าย
ซื อหุน้ คืน
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
การเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสียของบริ ษทั ย่ อยและบริ ษทั ร่ วม
การเปลียนแปลงในส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
โดยอํานาจควบคุมไม่เปลียนแปลง
การเปลียนแปลงส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยออกหุน้ เพิมทุน
บริ ษทั ย่อยเลิกกิจการ
การได้มาซึ งบริ ษทั ย่อยทีมีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมการเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสียของบริ ษทั ย่ อยและบริ ษทั ร่ วม
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
- กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกําหนดไว้
- อืนๆ
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายอืนสําหรับหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ทีมีลกั ษณะคล้ายทุน
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ส่วนเกินทุน
จากรายการ
กับกิจการภาย
ใต้การควบคุม
เดียวกัน

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

กําไรสะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร

หุน้ ทุน
ซื อคืน

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลกําไร
ผลกําไร
(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนใน
ผลกําไร
จากการ
ตราสารทุนที
ผลต่างของ
รวม
(ขาดทุน) จากการ
ป้ องกัน
วัดมูลค่ายุติธรรม
อัตราแลกเปลียน องค์ประกอบอืน
ตีราคา
ความเสี ยง
ผ่านกําไรขาดทุน
จากการแปลงค่า
ของ
สิ นทรัพย์
กระแสเงินสด
เบ็ดเสร็ จอืน
งบการเงิน ส่วนของผูถ้ ือหุน้

รวม

หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
ทีมีลกั ษณะ
คล้ายทุน

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั

ส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

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

-

-

-

-

-

-

(7,969,385)
(7,969,385)

(1,334,897)
(1,334,897)

-

-

-

-

-

(7,969,385)
(1,334,897)
(9,304,282)

-

(7,969,385)
(1,334,897)
(9,304,282)

(5,868,956)
(5,868,956)

(13,838,341)
(1,334,897)
(15,173,238)

-

-

112,851
112,851
112,851

43,668
605,332
649,000
649,000

(4,758)
(4,758)
(4,758)

-

(7,969,385)

(1,334,897)

-

-

-

-

-

43,668
713,425
757,093
(8,547,189)

-

43,668
713,425
757,093
(8,547,189)

(47,549)
229,776
(9)
602,296
784,514
(5,084,442)

(3,881)
713,425
229,776
(9)
602,296
1,541,607
(13,631,631)

-

-

-

-

-

-

13,028,259

-

-

-

-

-

-

13,028,259

-

13,028,259

1,050,499

14,078,758

8,611,242

57,298,909

3,582,872

5,458,941

(9,917)

929,166

997,489
14,025,748
(750,839)
50,158
125,248,813

(10,332,356)

35,005
35,005
(50,158)
24,818,227

1,208,530
1,208,530
(227,445)

297,084
297,084
2,746,664

16,861,864
16,861,864
(18,058,126)

18,402,483
18,402,483
(50,158)
9,279,320

997,489
18,402,483
32,428,231
(750,839)
200,066,990

15,000,000

997,489
18,402,483
32,428,231
(750,839)
215,066,990

10,578
5,851,448
6,912,525
72,069,864

1,008,067
24,253,931
39,340,756
(750,839)
287,136,854
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บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ วนเกินทุน
จากรายการกับ
ส่ วนเกิน
กิจการภายใต้
มูลค่าหุ น้ สามัญ ส่ วนเกินทุนอืน การควบคุมเดียวกัน

ทุนเรื อนหุ น้
ทีออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลจ่าย
ซื อหุน้ คืน
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกําหนดไว้
- อืนๆ
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายอืนสําหรับหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ทีมีลกั ษณะคล้ายทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

29
19

21

23

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

กําไรสะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร

ผลกําไรจาก
การตีราคา
สิ นทรัพย์ใหม่

หุ น้ ทุน
ซื อคืน

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลกําไร
ผลขาดทุน
จากเงินลงทุนใน
จากการ
ตราสารทุนที
รวม
ป้ องกัน
วัดมูลค่ายุติธรรม องค์ประกอบอืน
ความเสี ยง
ผ่านกําไรขาดทุน
ของ
กระแสเงินสด
เบ็ดเสร็ จอืน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

หุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
ทีมีลกั ษณะ
คล้ายทุน

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

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

-

-

-

-

-

(6,843,678)
(6,843,678)
(6,843,678)

(6,088,210)
(6,088,210)
(6,088,210)

-

-

-

-

-

(6,843,678)
(6,088,210)
(12,931,888)
(12,931,888)

-

-

-

-

-

8,723,812

-

-

-

-

-

-

8,723,812

8,611,242

56,408,882

3,470,021

490,423

929,166

(157,348)
8,566,464
(752,889)
54,224,986

(6,088,210)

2,269,579
2,269,579
5,091,507

(33,618)
(33,618)
(91,992)

410,167

2,235,961
2,235,961
5,409,682

15,000,000

(157,348)
2,235,961
10,802,425
(752,889)
138,456,192

18

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ วนเกินทุน
จากรายการกับ
ส่ วนเกิน
กิจการภายใต้
มูลค่าหุ น้ สามัญ ส่ วนเกินทุนอืน การควบคุมเดียวกัน

ทุนเรื อนหุ น้
ทีออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลจ่าย
ซื อหุน้ คืน
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
- กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกําหนดไว้
- อืนๆ
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายอืนสําหรับหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ทีมีลกั ษณะคล้ายทุน
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

29
19

21

23

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

กําไรสะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลกําไร
ผลกําไร
(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนใน
จากการ
ตราสารทุนที
รวม
ผลกําไร (ขาดทุน)
ป้ องกัน
วัดมูลค่ายุติธรรม องค์ประกอบอืน
จากการตีราคา
ความเสี ยง
ผ่านกําไรขาดทุน
ของ
สิ นทรัพย์ใหม่
กระแสเงินสด
เบ็ดเสร็ จอืน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

หุ น้ ทุน
ซื อคืน

หุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
ทีมีลกั ษณะ
คล้ายทุน

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

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

-

-

-

-

-

(8,413,569)
(8,413,569)
(8,413,569)

(156,497)
(156,497)
(156,497)

-

-

-

-

-

(8,413,569)
(156,497)
(8,570,066)
(8,570,066)

-

-

-

-

-

2,065,828

-

-

-

-

-

-

2,065,828

8,611,242

56,408,882

3,470,021

490,423

929,166

306,068
2,371,896
(750,839)
3,591
47,436,065

(6,244,707)

(3,591)
5,087,916

38,220
38,220
(53,772)

78,400
78,400
488,567

116,620
116,620
(3,591)
5,522,711

15,000,000

306,068
116,620
2,488,516
(750,839)
131,623,803

19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
ปรั บรายการที กระทบกําไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ค่าเสื อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
9
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
และหนี สูญของลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
8
รายได้ดอกเบีย
เงินปันผลรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
6, 10, 12
ขาดทุนจากการเลิกบริ ษทั ย่อย
ประมาณการหนี สิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
21
ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่าย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน และอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง
กําไรจากการสูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
9
(กําไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
12
กําไรจากการแลกเปลียนเงินลงทุนด้วยหุน้
12
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมทียังไม่เกิดขึน
ของอนุพนั ธ์
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
12, 13
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
27

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2564
2563

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2564
2563

14,078,758

44,091,984

2,065,828

8,723,812

21,243,839
1,194,749
6,492,298

20,892,999
1,419,427
6,015,966

1,566,329
6,074
105,962

1,632,114
6,633
133,415

116,683
382,029
(743,036)
(64,008)
16,596,049
(2,387,910)
903,298

364,728
180,460
(770,486)
(118,005)
16,817,964
(1,575,478)
313,649
860,672

(19,277)
(27,544)
(875,103)
(5,673,362)
5,120,366
(431,974)
233,399

30,606
(61,310)
(1,633,701)
(11,642,699)
4,869,857
(882,216)
226,477

392,686
(278,726)
(20,881)
-

246,874
4,356,293
28,719
(11,198,660)

21,587
(17,322)
-

18,098
(1,580)
(33,525)
-

2,381,443

269,808

-

-

(486,831)
(7,849,399)

53,420
-

-

-

30

1,655

-

-

(4,166,804)
2,653,632
50,437,899

(9,253,600)
11,001,203
83,999,592

(1,485,352)
589,611

352,923
1,738,904

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
20

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่ อ)
การเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์และหนี สิ นดําเนินงาน
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
หนี สิ นทางการเงินอืน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบียรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดรับจากการให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับ (จ่าย) จากสิ นทรัพย์ทางการเงินอืน
เงินสดจ่ายเพือซื อเงินลงทุน

21

6

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื อบริ ษทั ย่อย

5

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(7,126,170)
(16,296,090)
(14,147,374)
(2,445,174)
2,972
430,941
8,119,553
(3,214,851)
(272,941)
(786,824)
(8,281,721)
6,420,220

(260,762)
575,381
(8,284,979)
(1,780,850)
(4,486)
(48,681)
4,423,784
1,702,045
382,725
(628,383)
(9,037,673)
71,037,713

(1,259,064)
19,338
89,547
(121,571)
27,954
14,548
(18,913)
(124,083)
(11,443)
(794,076)

(142,777)
(47,498)
(58,735)
(202,528)
5,975
(35,878)
33,373
(171,497)
(108,904)
1,010,435

706,219
11,567,888
(1,922,422)
(7,742,266)

738,708
6,359,392
552,281
(46,922,922)

881,635
5,750,512
13,147,747
(1,470,973)

1,627,336
14,565,200
19,950,000
(40,146,339)

8,692,786

3,150,461

4,178,980

4,145,405

(10,703,892)

(1,018,349)

-

-

-

-

(122,688)

-

-

(12,925,859)

-

-

-

(20,400)

-

30,000

(24,162,938)

(26,522,878)

(415,977)

(331,855)

1,115,628

1,321,877

23,604

7,527

(292,254)

(526,849)

(1,152)

(255)

เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพือซื อเงินลงทุน
ผลกระทบเงินสดตัดจ่ายจากการสู ญเสี ยการควบคุมใน
บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการ
ทีเกียวข้องกัน

6

เงินสดจ่ายเพือซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
และอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
และอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดจ่ายเพือซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
21

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่ อ)

หมายเหตุ

เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
เงินสดจ่ายค่าสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดจ่ายจากการเลิกบริ ษทั ย่อย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจาก (จ่ายเพือชําระคืน) เงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจาก (จ่ายเพือชําระคืน) ตัวแลกเงิน
เงินสดรับจาก (จ่ายเพือชําระคืน) เงินกูย้ มื ระยะสันจาก
กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพือชําระหนี สิ นตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายเพือซื อหุน้ ทุนคืน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายเพือชําระคืนหุน้ กู้
เงินสดจ่ายชําระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
ดอกเบียจ่าย
เงินปั นผลจ่ายให้ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
จ่ายเงินปันผลของบริ ษทั สุ ทธิจากส่ วนทีเป็ นของหุน้ ทุนซื อคืน
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิมทุน
เงินสดรับจาก (จ่ายซื อ) ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดจ่ายเพือซื อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจาก
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

6
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งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2564
2563

36,406
(207)
(192)
(22,705,244)

2,922
(106,932)
(75,918,548)

12
21,971,700

63
(152,918)

5,503,192
(21,066,879)

417,527
17,069,377

(5,400,000)
(9,788,114)

2,550,000
2,159,156

909,586
(5,045,819)
(1,334,897)
43,889,396
(20,137,929)
45,000,000
(23,658,550)
(46,507)
(15,792,104)
(6,220,404)
(7,968,640)
229,776
(3,729)

415,689
(4,875,257)
(6,088,210)
53,415,180
(35,329,731)
53,641,742
(21,633,249)
(607,442)
(16,399,509)
(4,978,748)
(6,502,749)
251,590
44,887

(13,250,742)
(259,542)
(156,497)
30,000,000
(8,500,000)
(18,365)
(5,525,256)
(8,412,824)
-

6,799,470
(229,655)
(6,088,210)
(259,926)
25,000,000
(16,260,000)
(23,827)
(5,911,654)
(6,843,578)
-

(5,743,508)

(8)
28,841,089

(21,311,340)

891,776

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลียน

(22,028,532)

23,960,254

(133,716)

1,749,293

เทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ

2,907,900
(19,120,632)

69,676
24,029,930

168
(133,548)

(6)
1,749,287

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

54,406,515
35,285,883

30,376,585
54,406,515

2,812,094
2,678,546

1,062,807
2,812,094

36,686,058
(1,400,175)
35,285,883

57,035,264
(2,628,749)
54,406,515

2,678,546
2,678,546

2,812,094
2,812,094

ผลกระทบของอัตราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการ

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
1. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ประกอบด้วย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชี
สุ ทธิ
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2. รายการทีมิใช่ เงินสด
2.1 ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีเงินปั นผลค้างรับเป็ นจํานวนเงิน 172 ล้านบาท (2563: 3,767 ล้ านบาท)
2.2 ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศบางแห่งได้มีการประเมินราคาทีดินใหม่และรับรู้มูลค่าทีดินเพิมขึนในงบการเงินรวมจํานวน
222 ล้านบาท (2563: กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทได้ มีการประเมิ นราคาที ดินใหม่ และรั บรู้ มูลค่ าที ดินเพิมขึนในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวน 14,866 ล้ านบาทและ 2,838 ล้ านบาท ตามลําดับ)
2.3 ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาซื ออสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนเป็ นจํานวนเงิน 554 ล้านบาท โดยชําระค่าอสังหาริ มทรัพย์เพือ
การลงทุนดังกล่าวด้วยการหักกลบลบหนี กับลูกหนี อืนของบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 427 ล้านบาท
2.4 ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทําการโอนกิ จการทังหมด (“EBT”) ให้แก่บริ ษทั สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“Makro”) โดย
Makro ได้ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน เพือชําระเป็ นค่าตอบแทนสําหรับการทํา EBT ดังกล่าว แทนการชําระด้วยเงินสด (Payment
in Kind) (ดูรายละเอียดในหมายเหตุขอ้ 12)
2.5 ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มียอดค้างชําระจากการซื อธุรกิ จเป็ นจํานวนเงิน 1,665 ล้านรัสเซียรู เบิล หรื อเทียบเท่าประมาณ 764
ล้านบาท (ดูรายละเอียดในหมายเหตุขอ้ 5.2)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
การซือบริ ษทั ย่อย
รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
หนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย
หุน้ ทุนซือคืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน
ประมาณการหนีสิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนเกินทุนและทุนสํารองตามกฎหมาย
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ทมีี ลกั ษณะคล้ายทุน
ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ

สารบัญ

29
30
31
32
33
34
35

เงินปั นผลจ่าย
เครื องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการทุน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ได้ใช้
การเปิ ดเผยข้อมูลเพิมเติม
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
กรรมการบริ หารได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2565
1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทยเมือวันที 17 มกราคม
2521 และมีทีอยูจ่ ดทะเบียนตังอยู่เลขที 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
10500 ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือวันที 21 ธันวาคม 2530
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกัน เรี ย กว่า “กลุ่มบริ ษ ทั ”) ดําเนิ น ธุ รกิ จหลักด้านการเกษตรอุต สาหกรรมและอาหาร
ครบวงจร
กลุ่มบริ ษทั มีทีตังของธุรกิจครอบคลุมทังภายในประเทศและต่างประเทศ ซึงแบ่งเป็ น 2 ส่วนงานหลักดังนี
1)
2)

ส่ วนงานธุรกิจสัตว์บก ครอบคลุมสินค้าประเภทไก่ เป็ ด และสุกร
ส่ วนงานธุรกิจสัตว์นาํ ครอบคลุมสินค้าประเภทกุง้ และปลา

การดําเนินธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั ทัง 2 ส่ วนงานหลักดังกล่าวมี ลกั ษณะครบวงจร เริ มตังแต่การจัดหาวัตถุดิบเพือใช้
ในการผลิตอาหารสัตว์ การดําเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี ยงสัตว์เพือการค้า การแปรรู ป
เนื อสัตว์ขนพื
ั นฐาน การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรู ปพร้อมรับประทาน รวมถึงธุรกิจร้านค้าปลีกและร้านอาหาร
ซึงผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริ ษทั จําแนกได้เป็ น 3 ประเภทหลักดังนี
1)
2)
3)

อาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเลียงสัตว์ เช่น พันธุ์สัตว์ สัตว์มีชีวิต การแปรรู ปเนือสัตว์ขนพื
ั นฐาน เป็ นต้น
อาหารแปรรู ปและอาหารสําเร็จรู ป
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
ชือกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที
กิจการจัดตัง

กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้ อยละ
2564

บริ ษัททีมีกิจการในประเทศไทยและทีดําเนินธุรกิจ
ทีเกียวเนืองกับกิจการในประเทศไทย

2563

ธุรกิจสัตว์ บก

บริ ษัทย่อยทางตรง
1) บริ ษทั กรุงเทพโปรดิวส จํากัด (มหาชน)
2) บริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทย่อยทางอ้ อม
1) บริ ษทั ซีพี ไห่หลาย ฮาร์เบอร์ จํากัด
2) บริ ษทั อินเตอร์เนชันแนล เพ็ท ฟู้ ด จํากัด
3) บริ ษทั ดัคกาลบี กรุ๊ ป จํากัด
4) CPF Food Trading Co., Ltd.

5) Berice LLC
5.1) Yipeng, LLC
6) บริ ษทั สวนสมบูรณ์ จํากัด
บริ ษัทย่อยทางตรงและอ้ อม
1) บริ ษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิง จํากัด
1.1) บริ ษทั เชสเตอร์ฟู้ด จํากัด
1.2) บริ ษทั ซีพีเอฟ เทรดดิง จํากัด
1.3) บริ ษทั ซีพีเอฟ ฟู้ ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จํากัด
1.4) บริ ษทั ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ ดเชน จํากัด
1.5) Consumer Package Commerce Co., Ltd.

1.6) C.P. Food Products, Inc.
1.7) CP Foods Singapore Pte Ltd.

1.8) CPF Denmark A/S

ซือและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร

ไทย
ไทย

99.44
99.99

99.44
99.99

ธุรกิจภัตตาคาร

ไทย
ไทย
ไทย
จีน

99.99
99.99
59.99
100.00

99.99
99.99
59.99
100.00

สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา
ไทย

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
-

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
เกาหลีใต้

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
-

สหรัฐอเมริ กา

99.99

99.99

สิงคโปร์

99.99

100.00

เดนมาร์ก

51.99

51.99

ผลิตและจําหน่ายอาหารสําหรับสัตว์เลียง
ร้านอาหาร
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื อสัตว์และอาหาร
สําเร็จรู ป
กิจการลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ปลูกพืชเพือการเกษตร
กิจการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ
ร้านอาหาร
ค้าส่ งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตและจําหน่ายอาหารสําเร็ จรู ป
ธุรกิจห้าดาวและร้านอาหาร
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนือสัตว์และอาหาร
สําเร็จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและผูจ้ ดั จําหน่ายสินค้า
อาหารทะเล
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนือสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื อสัตว์และอาหาร
สําเร็จรู ป
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ประเทศที
กิจการจัดตัง

กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้ อยละ

ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
จัดจําหน่ายสินค้าประเภทเนือสัตว์
และกิจการลงทุน
จัดจําหน่ายอาหารสําเร็ จรู ป
กิจการลงทุน
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร
กิจการลงทุน
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายเนือสัตว์ และ
อาหารสําเร็จรู ป
ให้บริ การจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเอเชีย
ให้บริ การจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเอเชีย
กิจการลงทุน

เบลเยียม

2564
99.99

2563
99.99

เยอรมนี

99.98

99.98

เยอรมนี
เยอรมนี
อังกฤษ

99.98
99.98
99.98

99.98
99.98
99.98

อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ

99.98
99.99
99.99

99.98
99.99
99.99

ไทย

99.99

99.99

จีน

99.99

99.99

อังกฤษ

99.99

99.99

จัดจําหน่ายเนือสัตว์

อังกฤษ

99.99

99.99

กิจการลงทุน
จัดจําหน่ายเนือสัตว์

เนเธอร์แลนด์
ฝรังเศส

99.99
99.99

99.99
99.99

จัดจําหน่ายเนือสัตว์
ผูน้ าํ เข้าสินค้าทีทําจากเนือสัตว์ปีก

อังกฤษ
อังกฤษ

99.99
99.99

99.99
99.99

ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายไข่ไก่
อาหารแปรรู ปจากเนื อสัตว์
ผลิตภัณฑ์นม และอาหารสําเร็ จรู ป

เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกง

99.99

99.99

ให้บริ การด้านการฝึ กอบรม
ให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิจยั และพัฒนาอาหาร

ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99

ชือกิจการ
1.9) CPF Europe S.A.

1.9.1) Paulsen Food GmbH
1.9.1.1) CPF Distribution GmbH
1.9.1.2) ZGG Verwaltungs GmbH
1.9.2) CP Foods (UK) Limited and
subsidiaries
1.9.3) The Foodfellas Limited
1.9.4) Westbridge Food Group Limited
1.9.4.1) Westbridge Foods Limited
1.9.4.2) บริ ษทั เวสท์บริ ดจ์ ฟู้ ดส์
(ประเทศไทย) จํากัด
1.9.4.3) Westbridge (Qingdao)
Trading Co., Ltd.
1.9.4.4) Wignall Holdings
Limited (2)
1.9.4.5) Westbridge Foods
(Haydock) Limited (2)
1.9.4.6) Westbridge Holding B.V.
1.9.4.7) Westbridge Foods
(France) SARL
1.9.4.8) Food Trac Limited
1.9.4.9) Westbridge Group
License Companies
1.10) CPF Hong Kong Co., Ltd.

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจอืน
บริ ษัทย่อยทางตรง
1) บริ ษทั ซีพเี อฟ เทรนนิงเซ็นเตอร์ จํากัด
2) บริ ษทั ซีพเี อฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จํากัด
3) บริ ษทั ศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จํากัด
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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ชือกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที
กิจการจัดตัง

2564

2563

สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา

100.00
100.00
-

100.00
100.00
100.00

สหรัฐอเมริ กา

100.00

100.00

แคนาดา

100.00

100.00

สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา

100.00
100.00

100.00
100.00

สหรัฐอเมริ กา

100.00

100.00

สหรัฐอเมริ กา

100.00

100.00

จีน

100.00

100.00

บริ ติช เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
บริ ติช เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
บริ ติช เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
เคนยา
บริ ติช เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
บริ ติช เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
เนเธอร์แลนด์
อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
แคนาดา

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.99
100.00

99.99
100.00

100.00

100.00

99.99
79.99
79.99
79.99
99.99

99.99
79.99
79.99
79.99
99.99

บริษัททีมีกิจการในต่างประเทศ
บริ ษัทย่อยทางตรง
1) Bellisio Investment, LLC
1.1) Bellisio Parent, LLC (2)
1.1.1) Arden International, LLC (3)

3) C.P. Foods Holdings Limited

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้อม
รับประทาน
ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้อม
รับประทาน
ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้อม
รับประทาน
กิจการลงทุน
ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้อม
รับประทาน
ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้อม
รับประทาน
ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้อม
รับประทาน
ฟาร์มเพาะเลียงสัตว์นาและเพาะพั
ํ
นธุ์
สัตว์นาํ
กิจการลงทุน

4) C.P. Foods International Limited

กิจการลงทุน

5) CP Foods Capital Limited

กิจการลงทุน

6) Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. (2)
7) CPF Investment Limited

ผลิตอาหารสัตว์และเลียงสัตว์
กิจการลงทุน

1.1.2) Bellisio Foods, Inc.
1.1.3) Bellisio Foods Canada Corp.
1.1.4) FSI Parent Corp.
1.1.4.1) Frozen Specialties, Inc.
1.1.5) Overhill Farms, Inc.
1.1.6) The All American Gourmet
Company (2)
2) C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (2)

7.1) Giant Crown Investments Limited
8) CPF Netherlands B.V.
8.1) CP Chozen Limited
8.1.1) Chozen Holdings Limited
8.1.2) Chozen Noodle Trading Limited
8.2) CPF Canada Holdings Corp.

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
ร้านอาหาร
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
กิจการลงทุนในธุรกิจสุ กรครบวงจร
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กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้ อยละ

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ชือกิจการ
8.3) Russia Baltic Pork Invest AS
(เดิมชือ Russia Baltic Pork Invest ASA)
8.3.1) Agro-Oskol CJSC
8.3.2) Agro-Ostrogorzhsk LLC
8.3.3) Agro-Sojuz TS LLC
8.3.4) Alekseevskiy Kombikormovy
Zavod CJSC
8.3.5) Alekseevsky Bekon JSC
8.3.6) APK Don LLC
8.3.7) Chochol Trostjanka LLC
8.3.8) Donskoy Bekon LLC
8.3.9) Farm Construction Limited
Liability Company
8.3.10) Finagro ASP
8.3.11) Kornevo Limited Liability Company
8.3.12) Management Company RBPI
Group Limited Liability Company
8.3.13) Mjaso-Sojuz T LLC
8.3.14) MPK Belgorod LLC
8.3.15) NNPP Limited Liability Company
8.3.16) NNPP-2 Limited Liability Company
8.3.17) Pravdinsk Pig Production Joint
Stock Company
(เดิมชือ Pravdinsk Pig Production
Closed Joint Stock Company)
8.3.18) Pravdinsk Pig Production-2
Limited Liability Company
8.3.19) RBPI Elite Seeds LLC
8.3.20) RBPI Partner East LLC
8.3.21) RBPI Partner West LLC
8.3.22) RBPI Voronezh LLC
8.3.23) Rechnoe Limited Liability Company
8.4) Stesha LLC
8.4.1) CP Foods Trading LLC

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที
กิจการจัดตัง

กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้ อยละ

กิจการลงทุน

นอร์เวย์

2564
75.82

2563
75.82

ธุรกิจปลูกพืชเพือการเกษตร
ธุรกิจปลูกพืชเพือการเกษตร
กิจการลงทุน
ผลิตอาหารสัตว์

รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย

75.82
75.82
75.82
75.82

-

เลียงสัตว์
ให้บริ การด้านการบริ หารและทีปรึ กษา
ธุรกิจปลูกพืชเพือการเกษตร
เลียงสัตว์
รับเหมาก่อสร้างฟาร์มสุ กร

รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย

75.82
75.82
75.82
75.82
75.82

75.82

เดนมาร์ก
รัสเซีย
รัสเซีย

75.82
75.82
75.82

75.82
75.82
75.82

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
เลียงสัตว์
เลียงสัตว์
เลียงสัตว์

รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย

75.82
75.82
75.82
75.82
75.82

75.82
75.82
75.82

เลียงสัตว์

รัสเซีย

75.82

75.82

ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
โรงชําแหละ
โรงชําแหละ
กิจการลงทุน
ให้บริ การจัดการของเสี ยชีวภาพ
กิจการลงทุน
ผูน้ าํ เข้าและส่ งออกสิ นค้า
ประเภทเนือสัตว์

รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย

75.82
75.82
75.82
75.82
75.82
99.99
99.99

75.82
75.82
75.82
99.99
99.99

ให้บริ การด้านการเงิน
เลียงสัตว์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

30
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ชือกิจการ
8.4.2) JSC Poultry Parent Stock Production
Woyskovitsy
8.4.3) JSC Poultry Production Severnaya
8.5) Tops Foods NV
9) CPF Poland S.A.
9.1) CPF Culinar Sp. z o.o.
9.2) Food Port Sp. z o.o.
9.3) PetRepublic Ltd.
9.4) PLANT-TEC Europe Sp. z o.o.
10) Homegrown Shrimp (USA) LLC
บริ ษัทย่อยทางตรงและทางอ้ อม
1) Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC
1.1) CPF Agro LLC
1.2) CPF Foods LLC
1.3) CPF Ryazan LLC
1.4) CPF Serebryanie Prudy LLC
1.5) CPF Construction LLC
2) Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation
3) Chia Tai Enterprises International Limited
3.1) C.P. Enterprises Limited

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที
กิจการจัดตัง

กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้ อยละ

เลียงสัตว์และเพาะพันธุ์สัตว์

รัสเซีย

2564
99.99

2563
99.99

ผลิตอาหารสัตว์ เลียงสัตว์
และแปรรู ปขันพืนฐาน
ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้อม
รับประทาน
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ผลิตอาหารทะเล
ผูจ้ ดั จําหน่ายสินค้าอาหารทะเล
ผลิตและจําหน่ายอาหารสําหรับสัตว์เลียง
กิจการลงทุน
ฟาร์มเพาะเลียงลูกกุง้

รัสเซีย

99.99

99.99

เบลเยียม

84.07

84.07

โปแลนด์
โปแลนด์
โปแลนด์
โปแลนด์
โปแลนด์
สหรัฐอเมริ กา

66.67
66.67
66.67
60.00
66.67
100.00

66.67
60.00
100.00

รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย
รัสเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

เบอร์มิวดา
เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกง
เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกง
เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกง
บริ ติช เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกง
จีน

50.43
50.43

50.43
50.43

50.43

50.43

50.43

50.43

50.43

50.43

50.43

50.43

35.17

35.17

35.17
50.43
35.17

35.17
50.43
35.17

ผลิตอาหารสัตว์และเลียงสัตว์
เลียงสัตว์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
เลียงสัตว์
เลียงสัตว์
ให้บริ การทีปรึ กษาด้านการก่อสร้าง
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ เลียงสัตว์
และเพาะฟักลูกกุง้
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน

3.2) Chia Tai Huazhong Biochemistry Limited

กิจการลงทุน

3.3) Chia Tai Pucheng Biochemistry Limited

กิจการลงทุน

3.4) ECI Machinery Co., Ltd.

กิจการลงทุน

3.5) Golden Industrial Investment Limited

กิจการลงทุน

3.6) Henan Chia Tai Biochemistry Trading
Co., Ltd. (1)
3.7) Pucheng Chia Tai Biochemistry Co., Ltd. (1)
3.8) Shanghai C.P. Industrial Trading Co., Ltd. (2)
3.9) Zhumadian Huazhong Chia Tai Co., Ltd. (1)

ผูจ้ ดั จําหน่ายยาสัตว์
ผลิตและจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
จําหน่ายเครื องจักรและอะไหล่
ผลิตและจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
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จีน
จีน
จีน

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

ชือกิจการ
4) C.P. Aquaculture (India) Private Limited

5) C.P. Pokphand Co., Ltd.
5.1) AHM Lifestyles - Creative Hospitality
Joint Stock Company
5.2) Beijing CP Consultation Services Co., Ltd.
5.3)
5.4)
5.5)
5.6)

C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd.
C.P. Aquaculture (Jiangsu) Co., Ltd.
C.P. Aquaculture (Zhanjiang) Co., Ltd.
C.P. Food Enterprises (Ningbo) Co., Ltd.

5.7) C.P. Food (Hengshui) Co., Ltd.
5.8) C.P. Food (Kaifeng) Co., Ltd.
5.9) C.P. Food (Nantong) Co., Ltd.

5.10) C.P. Food (Zhanjiang) Co., Ltd.
5.11) C.P. Standard Resources Limited
5.12) C.P. Vietnam Corporation
5.13) C.T. Progressive (H.K.) Limited
5.14) Charoen Pokphand (China) Investment
Limited
5.15) Chia Tai (Beijing) Investment Management
Co., Ltd.
5.16) Chia Tai Biopharmaceutical (Fujian) Co., Ltd. (1)
5.17) Chia Tai Food Enterprise (Qingdao) Co., Ltd.

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายอาหารกุง้
ฟาร์มเพาะฟักลูกกุง้ และ
จําหน่ายกุง้ แปรรู ปขันต้น
กิจการลงทุนในธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหาร
ร้านอาหาร
ให้บริ การทีปรึ กษาด้านเศรษฐกิจ
และการค้า
เพาะฟักลูกกุง้
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
เพาะฟักลูกกุง้
ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรู ป
อาหารสําเร็จรู ปจากเนือสัตว์
และอาหารพร้อมรับประทาน
ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรู ป
ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรู ป
ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรู ป
อาหารสําเร็จรู ปจากเนือสัตว์
และอาหารพร้อมรับประทาน
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
กิจการลงทุน
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ เลียงสัตว์
และอาหารแปรรู ป
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
ให้บริ การด้านการบริ หารและทีปรึ กษา
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา
ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรู ป
อาหารสําเร็จรู ปจากเนือสัตว์
และอาหารพร้อมรับประทาน
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ประเทศที
กิจการจัดตัง

กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้ อยละ

อินเดีย

2564
75.00

2563
31.70

เบอร์มิวดา

52.25

52.24

เวียดนาม

50.96

50.96

จีน

52.25

52.24

จีน
จีน
จีน
จีน

52.25
52.25
52.25
52.25

52.24
52.24
52.24
52.24

จีน
จีน
จีน

52.25
52.25
52.25

52.24
52.24
52.24

จีน
เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกง
เวียดนาม

52.25
52.25

52.24
52.24

66.18

66.18

เบอร์มิวดา
บริ ติช เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
จีน

52.25
52.25

52.24
52.24

52.25

52.24

จีน
จีน

35.17
52.25

52.24

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

ชือกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที
กิจการจัดตัง

กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้ อยละ

จีน

2564
52.25

จีน

52.25

52.24

เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกง
เคย์แมน
ไอส์แลนด์
จีน

52.25

52.24

52.25

52.24

52.25

52.24

เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกง
เวียดนาม

52.25

52.24

66.18

66.18

จีน
เวียดนาม
จีน
จีน
เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกง
จีน

52.25
66.18
36.57
36.57
52.25

52.24
36.57
36.57
52.24

52.25

52.24

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์
และอาหารแปรรู ปจากเนือสัตว์
ให้บริ การคําประกันสินเชือ

จีน

52.25

52.24

จีน

52.25

52.24

จีน

52.25

52.24

5.34) Longyan Baotai Agro-Industry Co., Ltd. (1)
5.35) Longyan Chia Tai Co., Ltd. (1)
5.36) Modern State Investments Limited

ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรู ป
อาหารสําเร็จรูปจากเนือสัตว์
และอาหารพร้อมรับประทาน
เลียงและจําหน่ายไก่
ผลิตผลิตภัณฑ์จากเนือไก่
กิจการลงทุน

36.57
36.57
52.25

36.57
36.57
52.24

5.37) Zhangzhou C.P. Chia Tai Aquaculture Co., Ltd.

ฟาร์มเพาะเลียงกุง้

จีน
จีน
บริ ติช เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
จีน

52.25

52.24

5.20) CP Aqua Company Limited

ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรู ป
อาหารสําเร็ จรู ปจากเนือสัตว์
และอาหารพร้อมรับประทาน
เลียงไก่เนือ ผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากเนือไก่
กิจการลงทุนในธุรกิจสัตว์นาํ

5.21) CP China Investment Limited

กิจการลงทุน

5.22) CP Food Enterprise (Qinhuangdao) Co., Ltd.

ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรู ป
อาหารสําเร็จรู ปจากเนือสัตว์
และอาหารพร้อมรับประทาน
กิจการลงทุน

5.18) Chia Tai Food Industry (Suqian) Co., Ltd.

5.19) Chia Tai Food (Suqian) Co., Ltd.

5.23) CP Food Investment Limited
5.24) CPV Food Co., Ltd.
5.25)
5.26)
5.27)
5.28)
5.29)

Dongying Chia Tai Aqua Co., Ltd.
Dzine Food Solutions Company Limited
Fujian Chia Tai Food Co., Ltd. (1)
Fujian Hetai Agro-Industry Co., Ltd. (1)
Hannick Limited

5.30) Henan Chia Tai Agro-Industrial
Financing Guarantee Co., Ltd.
5.31) Hubei Chia Tai Co., Ltd.
5.32) Jiangsu Chia Tai Agriculture Financing
Guarantee Co., Ltd.
5.33) Jilin Chia Tai Food Co., Ltd.

เลียงสัตว์ ผลิตและจําหน่าย
อาหารสัตว์ และอาหารแปรรู ป
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ร้านอาหารและบริ การจัดเลียง
จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนือไก่
เลียงและจําหน่ายไก่
กิจการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ให้บริ การคําประกันสินเชือ
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2563

-

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

ชือกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

6) CPF Tanzania Limited (2)

ผลิตอาหารสัตว์และเลียงสัตว์

บริ ษทั ย่อยทางอ้ อม
1) Bright Excel Investments Limited

กิจการลงทุน

2) C.P. Cambodia Co., Ltd.

3)
4)
5)
6)
7)

2.1) Cambodia Property and Trading Co., Ltd. (1)
C.P. Laos Co., Ltd.
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.
Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Limited
Charoen Pokphand (USA), Inc. (3)
Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. (1)

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ เลียงสัตว์
และอาหารแปรรู ป
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตอาหารสัตว์และเลียงสัตว์
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
กิจการลงทุน
ธุรกิจไก่เนือครบวงจร
ธุรกิจไก่ครบวงจรและเลียงสัตว์

7.1) Arbor Acres (Taiwan) Co., Ltd. (1)

เลียงสัตว์

7.2) Charoen Pokphand (Taiwan) Co., Ltd. (1)
7.3) Chia Tai Lianyungang Co., Ltd. (1)

ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารเสริ มและวัคซีนสําหรับสัตว์
กิจการลงทุน

7.4) Plenty Type Limited (1)

กิจการลงทุน

7.5) Rui Fu Foods Co., Ltd. (1)

ธุรกิจไก่ไข่

7.6) Rui Mu Foods Co., Ltd. (1)

ธุรกิจไก่ไข่

7.7) Sheng Da Foods Co., Ltd. (1)

ธุรกิจไก่ไข่

8) Charoen Pokphand Foods (Malaysia) Sdn. Bhd.
8.1) Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.
8.2) Makin Jernih Sdn. Bhd.
8.2.1) AA Meat Shop Sdn. Bhd.
8.2.2) Chau Yang Farming Sdn. Bhd.
8.2.3) Tip Top Meat Sdn. Bhd.
8.3) Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.
9) Charoen Pokphand Foods Canada Inc.

กิจการลงทุนในธุรกิจสัตว์นาครบวงจร
ํ
และธุรกิจสุ กร
เพาะเลียงกุง้ และแปรรู ปกุง้
กิจการลงทุน
ค้าปลีกผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากเนือสัตว์
เลียงสัตว์
แปรรู ปเนือสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์นาํ
นําเข้าและส่งออกสิ นค้าอาหาร
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ประเทศที
กิจการจัดตัง

กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้ อยละ

แทนซาเนีย

2564
99.99

2563
99.99

บริ ติช เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
กัมพูชา

100.00

100.00

100.00

100.00

กัมพูชา
ลาว
ตุรกี
เบอร์มิวดา
สหรัฐอเมริ กา
สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกง
เคย์แมน
ไอส์แลนด์
สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
มาเลเซีย

49.00
99.99
100.00
100.00
39.00

49.00
99.99
100.00
100.00
99.97
39.00

19.50

19.50

35.10

35.10

39.00

39.00

39.00

39.00

19.89

19.89

26.52

26.52

14.92

11.93

99.99

99.99

มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
แคนาดา

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
100.00

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
100.00

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

ชือกิจการ
10) Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd.
10.1) Avian Farm (Malaysia) Sdn. Bhd.
10.2) Charoen Pokphand Feedmills (B’worth)
Sdn. Bhd. (2)
10.3) Charoen Pokphand Feedmills (M) Sdn. Bhd. (2)
10.4) Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn. Bhd.
10.5) Linggi Poultry Farm (M) Sdn. Bhd. (2)
10.6) PK Agro-Industry Products (M) Sdn. Bhd.
10.7) Teck Huat Farming Sdn. Bhd.
11) Coinaton Investments Limited
11.1) Chun Ta Investment Co., Ltd.
12) CPF (India) Private Limited

ลักษณะธุรกิจ
กิจการลงทุนในธุรกิจไก่ครบวงจร
เลียงสัตว์
ผลิตและจําหน่ายเนือสัตว์แปรรู ป
และเลียงสัตว์
ผลิตและจําหน่ายเนือสัตว์แปรรู ป
และเลียงสัตว์
ผลิตและจําหน่ายเนือสัตว์แปรรู ป
และเลียงสัตว์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
อาหารแปรรู ป และเลียงสัตว์
เลียงสัตว์
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน

14) CPVN Limited

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ เลียงสัตว์
และอาหารแปรรู ป
โรงเพาะฟักลูกกุง้ ฟาร์มกุง้ และห้องเย็น
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื อสัตว์และ
อาหารสําเร็ จรู ป
กิจการลงทุน

15) Forward Pass Limited

กิจการลงทุน

12.1) Lotus Aquaculture Lanka (Private) Limited
13) CPF Japan Co., Ltd.

15.1) Ta Chung Investment Co., Ltd.

กิจการลงทุน

16) New Splendid Holdings Limited

กิจการลงทุน

17) Norfolk Foods (Private) Limited

ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้อม
รับประทาน

(1)
(2)
(3)

กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ดังกล่าว
หยุดการประกอบกิจการ
ปิ ดกิจการ
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ประเทศที
กิจการจัดตัง

กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้ อยละ

มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย

2564
100.00
100.00
100.00

2563
100.00
100.00
100.00

มาเลเซีย

100.00

100.00

มาเลเซีย

100.00

100.00

มาเลเซีย
มาเลเซีย

100.00
100.00

100.00
100.00

มาเลเซีย
บริ ติช เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
อินเดีย

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

100.00

99.99

99.99

ศรี ลงั กา
ญีปุ่ น

75.00
99.99

75.00
99.99

บริ ติช เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
บริ ติช เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
บริ ติช เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
ศรี ลงั กา

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

80.00

80.00

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น นี จัด ทํา ขึ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี ที ประกาศใช้
โดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ฯ กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํา กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ที
เกียวข้อง งบการเงินนี นําเสนอเป็ นเงิ น บาทซึ งเป็ นสกุลเงินที ใช้ในการดําเนิ น งานของบริ ษทั นโยบายการบัญชี ที
เปิ ดเผยในหมายเหตุแต่ละข้อได้ถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และส่ วนได้เสียของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทังนี ผลทีเกิดขึนจริ ง
อาจแตกต่างจากทีประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติทีใช้ในการจัดทํางบการเงินซึ งเปิ ดเผยในหมายเหตุ
แต่ละข้อจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป

3

นโยบายการบัญชีทีสํ าคัญ

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และส่วนได้เสียของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือกลุ่มบริ ษทั ประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสิ นทรัพย์ที
ซือมานันประกอบด้วยปั จจัยนําเข้าและกระบวนการทีสําคัญเป็ นอย่างน้อยซึงสามารถทําให้เกิดผลผลิตได้ โดยวันที
ซือกิจการคือวันทีอํานาจในการควบคุมนันได้ถูกโอนมาให้กลุ่มบริ ษทั ยกเว้นกรณี การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน ทังนี ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการซื อธุรกิจรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน การกําหนดวันทีซือกิจการและการ
โอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ งไปอีกฝ่ ายหนึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมทีเกียวข้องทังหมด
ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุ่มบริ ษทั ต้องนําสิ ทธิ ในการออกเสี ยงทีเป็ นไปได้และสามารถใช้สิทธิ ได้มา
รวมในการพิจารณา
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กลุ่มบริ ษทั เลื อกใช้วิธีการทดสอบการกระจุกตัว (concentration test) ซึ งเป็ นการประเมิ นอย่างง่ายโดยจะถือว่ากลุ่ม
ของกิ จกรรมและสิ นทรัพย์ทีได้มาเป็ นการซื อสิ นทรัพย์แทนทีจะเป็ นการซื อธุ รกิ จ หากมูลค่ายุติธรรมเกื อบทังหมด
ของสิ นทรัพย์ทีได้รับมานันกระจุกตัวทีสิ นทรัพย์ใดสิ นทรั พย์หนึ งหรื อกระจุกตัวทีกลุ่มของสิ นทรัพย์ทีระบุได้ทีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ค่ าความนิ ยมที เกิ ดขึ น ณ วันที ซื อ โดยวัดจากมู ลค่ ายุติ ธรรมของสิ งตอบแทนที โอนให้ ซึ งรวมถึ งการรั บรู ้ จ ํานวน
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื อ มีราคาซื อสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสินทรัพย์ทีระบุได้ทีได้มาและ
หนี สิ นทีรับมาซึงวัดมูลค่า ณ วันทีซื อ ในกรณี ราคาซือตํากว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิจะรับรู้กาํ ไรจากการซื อในกําไรหรื อ
ขาดทุนทันที
สิ งตอบแทนทีผูซ้ ื อโอนให้หรื อคาดว่าจะต้องจ่ายรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีซื อ หากสิ งตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่าย
จัดประเภทเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น รายการดังกล่าวจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่และจะบันทึกการจ่ายชําระภายหลังไว้ในส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้น ในกรณี สิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่ายจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น หากมีการเปลียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมในภายหลังจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
หนี สินทีอาจเกิดขึนของบริ ษทั ทีถูกซื อทีรับมาจากการรวมธุรกิจรับรู ้เป็ นหนี สิ นหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ งเกิดขึน
จากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชือถือ
ต้นทุนทีเกียวข้องกับการซื อซึงเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน
กรณี การรวมธุรกิจไม่เสร็ จสมบูรณ์ภายในวันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีการรวมธุ รกิ จเกิดขึน กลุ่มบริ ษทั จะประมาณ
การมูลค่าของรายการซึงข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพือรายงาน มูลค่าประมาณการดังกล่าวอาจถูกปรับปรุ งด้วยข้อมูล
ทีรับรู้ภายหลัง เพือสะท้อนผลของข้อมูลเพิมเติมทีได้รับเกียวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมทีมีอยู่ ณ วันทีซื อ
ซึงข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจํานวนต่างๆ ทีเคยรับรู ้ไว้ ณ วันทีซือ
การซื อแบบทยอยซื อ
ในการรวมธุ รกิจทีดําเนิ นการสําเร็ จจากการทยอยซื อ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยของเงินลงทุนทีกลุ่มบริ ษทั
ถืออยู่ในผูถ้ ูกซื อก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีซื อและรับรู้ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึนในกําไร
หรื อขาดทุน มู ลค่าของส่ วนได้เ สี ย ในผู ถ้ ูกซื อก่ อ นการรวมธุ รกิ จที เคยรับ รู้ ใ นกํา ไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื นจะถู ก จัด
ประเภทใหม่เป็ นกําไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป
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บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการทีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับกิ จการนันและมีค วามสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิ จการนันทําให้
เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับ
แต่วนั ทีมีการควบคุมจนถึ งวันที การควบคุมสิ นสุ ดลง หากบริ ษทั ย่อยแห่ งใดในกลุ่มบริ ษทั ใช้นโยบายการบัญชี ที
แตกต่างจากนโยบายที ใช้ในการจัด ทํางบการเงิ นรวมสํา หรับรายการที เหมือนกันและเหตุการณ์ ในสถานการณ์ ที
คล้ายคลึงกัน งบการเงินของบริ ษทั ย่อยนันจะมีการปรับปรุ งให้เป็ นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกันกับของบริ ษทั
ใหญ่เพือการจัดทํางบการเงินรวม
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยทีเกียวข้องกับส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกปันส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมแม้วา่ การปั นส่วนดังกล่าวจะทําให้ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การเปลียนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ทีไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเป็ นรายการส่ วนเกินทุนในส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่ วนได้ เสี ยทีไม่ มีอาํ นาจควบคุม
ณ วันทีซือธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุมตามสัดส่ วนได้เสียในสิ นทรัพย์สุทธิทีได้มาจาก
ผูถ้ ูกซือหรื อตามมูลค่ายุติธรรมแล้วแต่กรณี
การสูญเสี ยอํานาจควบคุม
เมือกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี สิ นของบริ ษทั ย่อยนันออก
รวมถึ งส่ วนได้เสี ยที ไม่มี อาํ นาจควบคุมและองค์ประกอบอืนในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นทีเกียวข้องกับ บริ ษทั ย่อยนัน ผล
กําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึนจากการสูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสียในบริ ษทั
ย่อยเดิมทียังคงเหลืออยู่ให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีสูญเสี ยการควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ ตาม
ระดับของอิทธิ พลทีคงเหลืออยู่
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ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนที บันทึกตามวิธีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการทีกลุ่มบริ ษทั มี อิทธิ พลอย่างมีนัยสําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้า
เป็ นการร่ วมการงานที กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนัน โดยมีสิทธิในสิ นทรัพย์สุทธิของการร่ วมการงาน
นันมากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี สินทีเกียวข้องกับการร่ วมการงานนัน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมือเริ มแรกด้วยราคาทุนซึ ง
รวมถึ งต้นทุนการทํารายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ มแรก เงินปั นผลรับ ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที
กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ หรื อการควบคุมร่ วมสิ นสุ ดลง
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมทังรายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกตัดทังจํานวนในการจัดทํางบ
การเงินรวม สําหรับกําไรหรื อขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ งของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าจะถูกตัดรายการตามสัดส่ วน
ของส่ วนได้เสี ยทีกลุ่มบริ ษทั มีในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้านัน เว้นแต่กรณี ทีมีหลักฐานการด้อยค่า ขาดทุนทียังไม่
เกิดขึนจริ งดังกล่าวจะไม่มีการตัดรายการ
(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิทีได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมทังยอดสะสมของกําไร
หรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ทีเกียวข้องทีเคยบันทึกไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
หรื อกําไรสะสมแล้วแต่กรณี
ในกรณี ทีกลุ่มบริ ษทั จําหน่ ายเงินลงทุนทีถืออยู่บางส่ วนออกไป การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจําหน่ายไปและ
เงินลงทุนทียังถืออยู่ใช้วธิ ีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก
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(ค) เงินตราต่ างประเทศ
รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพย์และหนี สิ นทีไม่เป็ นตัวเงินซึ งเกิดจากรายการบัญชีทีเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โดยใช้อตั ราแลกเปลี ยน ณ
วันทีเกิดรายการ สําหรับสิ นทรัพย์และหนี สินทีเป็ นตัวเงินและเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ
วันทีรายงาน ผลต่างจากอัตราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทีไม่เป็ นตัวเงินซึ งเกิดจากรายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศซึ งแสดงในมูลค่ายุติธรรมแปลงค่า
เป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีมีการพิจารณามูลค่ายุติธรรม
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที เกิดจาก
การซือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีรายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียนทีใกล้เคียงกับอัตรา ณ
วันทีเกิดรายการ ผลต่างจากอัตราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และแสดงเป็ น
รายการผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถ้ ือหุ้นจนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนัน
ออกไป
เมือหน่วยงานต่างประเทศถูกจําหน่ายส่วนได้เสี ยทังหมดหรื อเพียงบางส่ วนทีทําให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพล
อย่ า งมี นัย สํ า คัญ หรื อ การควบคุ ม ร่ ว มกัน ผลสะสมของผลต่ า งจากอัต ราแลกเปลี ยนที เกี ยวข้อ งกับ หน่ ว ยงาน
ต่างประเทศนันต้องถูกจัดประเภทเป็ นกําไรหรื อขาดทุนโดยเป็ นส่ วนหนึ งของกําไรขาดทุนจากการจําหน่าย หากกลุ่ม
บริ ษทั จําหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมจะถูกปันตามสัดส่วนใหม่ให้กบั
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทีไม่มีอาํ นาจควบคุม หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าเพียงบางส่ วน
โดยทีกลุ่มบริ ษทั ยังคงมีอิทธิ พลหรื อการควบคุมร่ วมทีมีสาระสําคัญอยู่ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทผลสะสมของกําไร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทีเคยบันทึกไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนไปยังกําไรหรื อขาดทุนเฉพาะสัดส่ วนของ
เงินลงทุนทีจําหน่าย
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รายการทีเป็ นตัวเงินกับหน่ วยงานในต่างประเทศของกลุ่มบริ ษทั ซึงมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชําระเงินหรื อไม่มีความ
เป็ นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ และโดยในสาระสําคัญแล้วเป็ นเงินลงทุนสุ ทธิ ผลต่างจากอัตราแลกเปลียน
ซึงเกิดจากรายการทีเป็ นตัวเงินดังกล่าวและรายการป้ องกันความเสี ยงทีเกียวข้องให้บนั ทึกเช่นเดียวกับผลต่างจากอัตรา
แลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่า
(ง) เครืองมือทางการเงิน
(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี การค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ฉ)) รับรู ้รายการเมือ
เริ มแรกเมือกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของเครื องมือทางการเงินนัน และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
โดยรวมต้นทุนการทํารายการทีเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร เว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี สิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน จะวัดมูลค่าเมือเริ มแรกและภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการทํารายการทีเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสารนันบันทึกใน
กําไรหรื อขาดทุน
ณ วันทีรั บรู้ รายการเมือเริ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื น หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมือเริ มแรกเว้นแต่กลุ่ม
บริ ษทั มีการเปลียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริ หารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดงั กล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที
ได้รับผลกระทบทังหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันทีมีการเปลียนแปลงการจัด
ประเภท
ณ วันทีรับรู ้รายการเมือเริ มแรก หนีสิ นทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแท้จริ ง
หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ดอกเบียจ่ายและกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนรับรู้ในกําไร
หรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนทีเกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธี
ดอกเบียทีแท้จริ ง ราคาทุนตัดจําหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน รายได้ดอกเบีย กําไร
และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยน ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิดขึน กําไรหรื อขาดทุนทีเกิ ดจากการตัด
รายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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เงินลงทุนในตราสารทุนทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรม เงินปั นผลรับรับรู ้เป็ นรายได้ในกําไรหรื อขาดทุนในวันทีกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผล เว้น
แต่เงินปันผลดังกล่าวเป็ นการคืนทุนของเงินลงทุน กําไรและขาดทุนสุ ทธิ อืนรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ อืน
และจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุน
(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชี และการหั กกลบ
กลุ่มบริ ษ ัทตัดรายการสิ นทรั พย์ทางการเงิ นออกจากบัญชี เ มือสิ ทธิ ตามสั ญญาที จะได้รั บ กระแสเงิ นสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ งความเสี ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทังหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อ ในกรณี ทีกลุ่ ม
บริ ษทั ไม่ได้ทงโอนหรื
ั
อคงไว้ซึงความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทังหมดและไม่ได้คงไว้
ซึงการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนีสิ นทางการเงินออกจากบัญชีเมือภาระผูกพันตามสัญญาสิ นสุ ดลง ยกเลิก หรื อหมดอายุ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี สิ นทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลียนแปลงเงือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปลียนแปลงหนี สิ นมี ความแตกต่ า งอย่างมี นัย สํา คัญ โดยรับ รู ้ ห นี สิ น ทางการเงิ น ใหม่ ด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมที
สะท้อนเงือนไขทีเปลียนแปลงแล้ว
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีทีตัดรายการและสิ งตอบแทนทีได้รับหรื อต้องจ่าย รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงินจะหักกลบกันเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจํานวนสุ ทธิ
ก็ต่อเมือกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิบงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจํานวนเงินทีรับรู้และกลุ่มบริ ษทั ตังใจทีจะชําระ
ด้วยจํานวนเงินสุ ทธิ หรื อตังใจทีจะรับสินทรัพย์และชําระหนี สินพร้อมกัน
(ง.3) อนุพันธ์
อนุพนั ธ์รับรู้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่อนุ พนั ธ์นันมีไว้เพือป้ องกันความเสี ยงใน
กระแสเงินสดหรื อป้ องกันความเสียงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณีดงั กล่าวการรับรู้ผลกําไร
หรื อขาดทุนจะขึนอยูก่ บั ลักษณะของรายการทีมีการป้ องกันความเสียง
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(ง.4) การป้ องกันความเสี ยง
ณ วัน ที กําหนดความสัม พัน ธ์ ของการป้ องกันความเสี ยงเป็ นครังแรก กลุ่ม บริ ษ ัทได้จัด ทํา เอกสารเกี ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี ยงและกลยุทธ์ทีใช้ในการจัดการกับความเสี ยง ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ
ระหว่างรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยงและเครื องมือทีใช้ในการป้ องกันความเสี ยงรวมถึงการพิจารณา ความมี
ประสิ ทธิ ผลของการป้ องกันความเสี ยง ณ วันเริ มต้นของความสัมพันธ์ป้องกันความเสี ยงและตลอดระยะเวลาที
เหลืออยู่ เพือพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที มีการป้ องกันความเสี ยงและ
เครื องมือป้ องกันความเสี ยง
การป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด
เมืออนุพนั ธ์ถูกกําหนดให้เป็ นเครื องมือทีใช้ในการป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด ส่ วนทีมีประสิ ทธิ ผลของ
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์จะรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนและสะสมไว้ในสํารองการ
ป้ องกันความเสี ยง การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์ส่วนทีไม่มีประสิ ทธิผลจะรับรู ้ทนั ทีในกําไร
หรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั กํา หนดให้การเปลียนแปลงในมู ลค่ายุติธรรมของราคาปั จจุบนั (Spot element) ของสัญญาซือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นเครื องมือทีใช้ป้องกันความเสี ยงสําหรับความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี ยง
ในกระแสเงินสด การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซื อขายเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ารับรู ้ในสํารองการป้ องกันความเสียงกระแสเงินสดในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมือป้ องกันความเสี ยงรายการคาดการณ์ส่งผลให้เกิดการรับรู้รายการที ไม่ใช่รายการทางการเงินในภายหลังเช่น
สิ นค้าคงเหลือ จํานวนเงินทีสะสมไว้ในสํารองการป้ องกันความเสี ยงกระแสเงินสดจะนําไปรวมเป็ นต้นทุนเมือ
เริ มแรกของรายการทีไม่ใช่รายการทางการเงินเมือรับรู้รายการดังกล่าว
สํา หรั บการป้ องกัน ความเสี ยงรายการคาดการณ์ อืน จํานวนเงิน ที สะสมไว้ในสํา รองการป้ องกันความเสี ยง
กระแสเงินสดจะได้รับการจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในงวดเดียวกันหรื อระหว่างงวดที
กระแสเงินสดทีคาดการณ์ซึงได้รับการป้ องกันความเสี ยงกระทบกําไรหรื อขาดทุน
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เมือการป้ องกันความเสี ยงไม่เข้าเงือนไขของการบัญชีป้องกันความเสี ยงอี กต่อไปหรื อเครื องมือทีใช้ป้องกัน
ความเสี ยงถูกขาย หมดอายุ ถูกยกเลิก หรื อถูกใช้สิทธิ การบัญชีป้องกันความเสี ยงจะถูกยกเลิกทันทีเป็ นต้นไป
เมือการบัญชีป้องกันความเสี ยงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จํานวนเงินทีสะสมในสํารองการป้ องกันความเสี ยง
กระแสเงินสดจะยังคงอยู่ใ นส่ วนของเจ้าของจนกระทังมีการรับรู้รายการที ไม่ใช่ตวั เงิน จากรายการป้ องกัน
ความเสี ยงดังกล่าว จํานวนเงินทีสะสมดังกล่าวจะรวมเป็ นต้นทุนในการรับรู ้รายการเมือเริ มแรกของรายการที
ไม่ใช่ตวั เงิน สําหรับการป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสดอืน จํานวนเงินทีสะสมจะถูกจัดประเภทรายการ
ใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในงวดเดียวกันหรื อระหว่างงวดทีกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดการณ์ซึงได้รับการ
ป้ องกันความเสี ยงกระทบกําไรหรื อขาดทุน
หากกระแสเงินสดในอนาคตที มีการป้ องกันความเสี ยงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดขึนอีกต่อไป จํานวนเงินที
สะสมไว้ในสํารองการป้ องกันความเสี ยงกระแสเงินสดจะได้รับการจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อ
ขาดทุนทันที
(ง.5) การด้ อยค่ าสิ นทรั พย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนี การค้ า
กลุ่มบริ ษทั รับรู้ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจําหน่าย
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12
เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีการเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญของความเสี ยงด้านเครดิตนับแต่การ
รับรู ้รายการเมือเริ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึงกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผือผล
ขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสูงสุดทีใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนพิจารณาจากระยะเวลาทียาวทีสุ ด
ตามสัญญาทีกลุ่มบริ ษทั มีต่อความเสี ยงด้านเครดิต
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็ นถ่วงนําหนัก
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของ
จํานวนเงินทีคาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบียทีแท้จริ งของสินทรัพย์ทางการเงิน
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กลุ่ม บริ ษ ัท พิจ ารณาว่ าความเสี ยงด้า นเครดิ ต ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น เพิ มขึ นอย่ างมี นัยสํา คัญ หากมี การ
เปลียนแปลงของอันดับความน่าเชือถือทีลดระดับลงอย่างมีนยั สําคัญ มีการดําเนินงานทีถดถอยอย่างมีนยั สําคัญ
ของลูกหนี หรื อมี การเปลียนแปลงหรื อคาดการณ์ การเปลี ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ ทาง
เศรษฐกิ จหรื อกฎหมายทีส่ งผลในทางลบอย่างมี นัยสําคัญต่อความสามารถของลูกหนี ในการจ่ายชําระภาระ
ผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะเกิดการผิดสัญญาเมือผูก้ ูไ้ ม่สามารถจ่ายชําระภาระผูกพันด้าน
เครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจํานวน อีกทังกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ในการไล่เบีย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมี
การวางหลักประกัน)
(ง.6) การตัดจําหน่ าย
มูลค่าตามบัญชีขนต้
ั นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายเมือกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ทีมีการตัดจําหน่ายแล้ว จะรับรู้
เป็ นการกลับรายการการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุนในงวดทีได้รับคืน
(ง.7) ดอกเบีย
ดอกเบี ยรับและดอกเบียจ่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี ยทีแท้จริ ง ในการคํานวณดอกเบียรั บและ
ดอกเบียจ่าย อัตราดอกเบียทีแท้จริ งจะนํามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชีขนต้
ั นของสิ นทรัพย์ (เมือสิ นทรัพย์ไม่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจําหน่ายของหนี สิน อย่างไรก็ตามสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีการด้อย
ค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้เมือเริ มแรก รายได้ดอกเบียจะคํานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบียทีแท้จริ งกับราคา
ทุ นตัด จํา หน่ ายของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน หากสิ น ทรัพ ย์ไม่มี การด้อยค่าเครดิ ตอีกต่อไป การคํานวณรายได้
ดอกเบียจะเปลียนกลับไปคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีขนต้
ั นของสิ นทรัพย์
(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบันการเงินประเภทเผือเรี ยก เงินลงทุน
ระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง ซึ งมีระยะเวลาครบกําหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วนั ทีได้มาเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินเบิกเกินบัญชีซึงจะต้องชําระคืนเมือทวงถาม

45

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
เงินฝากทีมีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้ได้แสดงแยกเป็ นรายการต่างหากไว้ในบัญชี “เงินฝากสถาบันการเงินทีมีขอ้ จํากัดใน
การเบิกใช้” ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ฉ) ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลู กหนี การค้า และลูก หนี อื นรั บรู้ เ มื อกลุ่ มบริ ษัท มี สิ ท ธิ ที ปราศจากเงื อนไขในการได้รับ สิ งตอบแทนตามสัญญา
และแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี หักค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ลูกหนีจะถูกตัดจําหน่ ายออกจาก
บัญชีเป็ นหนีสูญเมือได้ดาํ เนินการตามเงือนไขทีกําหนดในประมวลรัษฎากรแล้ว
กลุ่มบริ ษทั ประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของสัญญา ซึงประมาณการโดยใช้ตารางการตัง
สํารองเพือหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิต ทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึ งวิธีดังกล่าวมี การจัดกลุ่ มลูกหนี ตามความเสี ยงด้า น
เครดิตทีมีลกั ษณะร่ วมกันและตามระยะเวลาทีเกินกําหนดชําระ โดยนําข้อมูลผลขาดทุนทีเกิดขึนในอดีต การปรับปรุ ง
ปั จจัยทีมีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี นันๆ ตลอดจนการประเมิ นข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั และข้อมูล
คาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัวไปในอนาคต ณ วันทีรายงาน
(ช) สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ป วัตถุดิบ เคมีภณ
ั ฑ์ ยา และวัสดุสินเปลืองส่ วนใหญ่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนถัวเฉลียหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
สินค้าระหว่างผลิตส่ วนใหญ่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงทีเกียวข้องกับการได้มาของสิ นค้าคงเหลือ สําหรับต้นทุนสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และสินค้าระหว่างผลิตทีผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้าได้รวมการปันส่ วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยพิจารณา
ถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยประมาณการต้นทุนที จะผลิต
ให้เสร็ จและต้นทุนทีจําเป็ นต้องจ่ายไปเพือให้ขายสินค้านันได้
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(ซ) สินทรัพย์ชีวภาพ
สิ นทรัพย์ชีวภาพวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (ต้นทุนส่ วนเพิมทีเกียวข้องโดยตรงกับการจําหน่ าย
สิ นทรัพย์ชีวภาพ) เว้นแต่กรณี ทีไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชือถือ ให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนสุ ทธิ จากค่า
เสื อมราคาสะสมและผลขาดทุน จากการด้อยค่า สะสม ผลกําไรหรื อขาดทุ น ที เกิ ด จากการเปลี ยนแปลงในมู ล ค่ า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียนส่ วนใหญ่ประกอบด้วย สุ กรพันธุ์ ซึ งได้แยกแสดงรายการไว้ภายใต้หมวด “สิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียน” ส่วนสิ นทรัพย์ชีวภาพอืนๆ แสดงไว้ภายใต้หมวด “สินทรัพย์หมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ฌ) สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนทีจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ ทีถือไว้เพือขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสินทรัพย์ทียกเลิกซึงประกอบด้วยสินทรัพย์และหนีสิ น) ทีจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
ทีถือไว้เพือขายเมือมี ค วามเป็ นไปได้ค่อ นข้า งแน่ ในระดับ สู งมากที มูลค่า ที จะได้รั บคื นส่ วนใหญ่ มาจากการขาย
มากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นันต่อไป วัดมูลค่าด้วยจํานวนทีตํากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับกลุ่มสิ นทรัพย์ทียกเลิกนําไปปรับลดให้กบั ค่าความนิยมเป็ นลําดับ
แรก แล้วจึงปั นส่ วนให้กับยอดคงเหลื อของสิ นทรัพย์และหนี สิ นตามสัดส่ วน ยกเว้นสิ นค้าคงเหลือ สิ นทรัพย์ทาง
การเงิ น สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน เนื องจากสิ นทรัพย์เหล่านี วัดมูลค่า
ด้วยเกณฑ์ทีแตกต่า งกันตามนโยบายการบัญชี ข องกลุ่ม บริ ษ ัท ผลขาดทุน จากการด้อยค่า สํา หรั บการจัดประเภท
สิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขายในครังแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
โดยกรณีทีเป็ นผลกําไรจะรับรู ้ไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมทีเคยรับรู ้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและอาคารและอุปกรณ์ทีถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขายจะหยุดบันทึกค่าตัดจําหน่าย
หรื อค่าเสื อมราคา รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยก็จะหยุดบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
(ญ) อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเสื อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุ น ประกอบด้วย ต้นทุ น และค่า ใช้จ่ ายทางตรงเพื อให้ไ ด้ม าซึ งอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื อการลงทุ น ต้น ทุ นการ
ก่อสร้างที กิจการก่อสร้ างเอง รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ต้นทุนการกูย้ ืมและต้นทุนทางตรงอื นๆ เพือให้
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
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ค่าเสื อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและส่วนปรับปรุ งจํานวน 5 - 50
ปี และรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน ทังนี กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิทีได้รับจากการจําหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนรั บรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุน
การโอนเปลียนประเภทเป็ นทีดินและอาคาร
การโอนจากอสั งหาริ มทรั พย์เพื อการลงทุนไปเป็ นที ดิ น และอาคารที มีไว้ใช้งานใช้มู ลค่ าตามบัญชี ณ วัน ที มี การ
เปลียนแปลงการใช้งาน และวัดมูลค่าตามนโยบายบัญชีของทีดินและอาคาร
(ฎ) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดินทีใช้ในการดําเนินงานวัดมูลค่าด้วยราคาทีตีใหม่ เว้นแต่ทีดินซึ งได้มาในปี ทีมีการตีราคาใหม่ หรื อได้มาหลังจาก
นันแสดงในราคาทุนสุ ทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเสื อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุ นทางตรงที เกี ยวข้อ งกับ การได้ม าของสิ น ทรั พย์ ต้น ทุ นของการก่ อสร้ า งสิ น ทรั พ ย์
ทีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง ต้นทุนการกูย้ ืมและต้นทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
การจัดหาสินทรัพย์เพือให้สินทรัพย์นนอยู
ั ใ่ นสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื อถอน การ
ขนย้าย การบูรณะสถานทีตังของสิ นทรัพย์ สําหรับเครื องมือทีควบคุมโดยลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์ ซึ งไม่สามารถทํางานโดย
ปราศจากลิขสิ ทธิซอฟต์แวร์ นนให้
ั ถือว่า ลิขสิ ทธิซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการทีดิ น อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการจํา หน่ า ยที ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ คื อ ผลต่ า งระหว่ า งสิ งตอบแทนสุ ท ธิ ที ได้รั บ จาก
การจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน เมือมีการขายสิ นทรัพย์ทีตี
ราคาใหม่ จํานวนเงินทีบันทึกอยูใ่ นผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกําไรสะสม
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สิ นทรั พย์ ทีตีราคาใหม่
การตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่ดาํ เนิ นการโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและกระทําอย่างสมําเสมอ เพือให้มนใจว่
ั
ามูลค่าของ
สินทรัพย์ทีแสดงไว้ในบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีรายงาน
มูลค่าของสิ นทรัพย์ส่วนทีตีเพิมขึนสุ ทธิ จากหนี สิ นภาษีเงินได้รอตัด บัญชี จะบันทึกไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื น
ภายใต้ “ผลกําไรจากการตีราคาสิ นทรั พย์ใหม่” (ในองค์ป ระกอบอืนของส่ วนของผู ้ถือหุ ้น ) เว้นแต่สินทรั พย์ชิ น
เดียวกันนันจะเคยมีการตีมูลค่าลดลงและบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนมาก่อน กรณี ดงั กล่าวจะบันทึกมูลค่าทีตีเพิมขึน
ในครังหลังไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนเฉพาะจํานวนทีเกินกว่าส่ วนทีตีมูลค่าลดลงซึ งเคยบันทึกไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
กรณี ทีมูลค่าของสิ นทรั พย์ลดลงจากการตี ราคาใหม่ จะบัน ทึ กมู ลค่าที ลดลงในกํา ไรหรื อขาดทุน สํา หรับ มูล ค่า ที
ลดลงเฉพาะจํา นวนที ลดลงมากกว่ า ผลต่ า งจากการตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์ชิ นเดี ย วกัน นั นที เคยบัน ทึ ก ไว้ใ นกํา ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
การโอนเปลียนประเภทเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพือการลงทุน
การโอนจากอสังหาริ มทรัพย์ทีมีไว้ใช้งานไปเป็ นอสังหาริ ม ทรัพย์เพือการลงทุนใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที มี การ
เปลียนแปลงการใช้งาน
ต้ นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลียนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีดิน อาคารและ อุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และสามารถ
วัดมูลค่าต้นทุ น ของรายการนันได้อย่างน่ าเชื อถื อ ชินส่ วนทีถู กเปลียนแทนจะถูกตัด จําหน่ายด้วยมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบํารุ งทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่ าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาคํา นวณโดยวิ ธีเ ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่ ว นประกอบของ
สิ นทรัพย์ และรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน ทังนีกลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรั บทีดินและสิ นทรั พย์ทีอยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง
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ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดงั นี
ระบบสาธารณูปโภค
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุ งอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
ระบบนําและไฟฟ้ า
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

3 - 40
3 - 60
3 - 60
3 - 30
2 - 30
2 - 20
2 - 25

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

(ฏ) ค่าความนิยม
ค่าความนิยมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ส่ วนค่าความนิ ยมทีเกียวกับบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้าแสดงรวมเป็ นส่วนหนึงของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
(ฐ) รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายที เกิ ดจากการพัฒนา รับรู ้เป็ นสิ นทรั พย์ได้ก็ ต่ อเมื อสามารถวัดมู ลค่ าของรายการต้นทุ นการพัฒนาได้อย่าง
น่าเชือถือ ผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการนันมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึงมีความเป็ นไปได้ทีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริ ษทั มีความตังใจและมีทรัพยากรเพียงพอทีจะนํามาใช้เพือทําให้การพัฒนา
เสร็ จสิ นสมบูรณ์ และนําสิ นทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรื อนํามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนาอืนและรายจ่ายในขันตอนการ
วิจยั รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
รายจ่ายในการพัฒนาซึ งรับรู ้เป็ นสินทรัพย์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม ราคาทุน รวมถึ งต้นทุนสํา หรับ วัต ถุดิบ ต้น ทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนที เกี ยวข้องโดยตรงในการจัด เตรี ยม
สิ นทรัพย์เพือให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกูย้ มื รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์เมือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
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(ฑ) สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนอืน
สิ น ทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมี อายุการใช้งานไม่จาํ กัดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า สิ น ทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอืนๆทีกลุ่มบริ ษทั ซื อมาและมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า สะสม รายจ่า ยภายหลังการรับ รู ้ รายการจะรับ รู้เ ป็ นสิ น ทรัพ ย์เ มื อก่ อให้เ กิ ด ประโยชน์ เ ชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคต
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน ซึงไม่รวมค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน โดยเริ มตัดจําหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือสิ นทรัพย์นนพร้
ั อมทีจะให้ประโยชน์
ประมาณการระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี
ค่าพัฒนาระบบงาน
ค่าลิขสิ ทธิการใช้ซอฟต์แวร์
เครื องหมายการค้า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ค่าสิ ทธิการใช้เครื องหมายการค้า

3 - 20 ปี
3 - 20 ปี
8 - 20 ปี และอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
10 - 15 ปี
5, 15 ปี
15 ปี

(ฒ) สัญญาเช่ า
ณ วันเริ มต้นของสัญญากลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า เมือสัญญานันให้
สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ทีระบุสาํ หรับช่วงเวลาหนึ งเพือแลกเปลียนกับสิ งตอบแทน
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผลหรื อวันทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ งตอบแทนทีต้องจ่ายตาม
ราคาขายที เป็ นเอกเทศของแต่ ละส่ วนประกอบ สํา หรับสั ญญาเช่า อสั งหาริ มทรั พย์ กลุ่มบริ ษ ัทเลื อกที จะไม่ แ ยก
ส่วนประกอบทีไม่เป็ นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่ วนประกอบทีไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าทังหมด
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ สินทรัพย์สิ ทธิ การใช้และหนี สิ นตามสัญญาเช่า ณ วันทีสัญญาเช่ าเริ มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่ าทีอายุ
สัญญาเช่า สิ นสุ ดภายใน 12 หรื อสินทรัพย์อา้ งอิงทีมีมลู ค่าตํา จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมือมี
การวัดมูลค่า ใหม่ข องหนี สิ นตามสัญญาเช่ า ต้น ทุ นของสิ น ทรัพ ย์สิท ธิ การใช้ประกอบด้ว ยจํา นวนเงิ นที รั บรู้ เ มื อ
เริ มแรกของหนี สิ นตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจํานวนเงินที จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผลหรื อ
ก่อนวันทีสัญญาเริ มมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิ จากสิ งจูงใจใน
สัญญาเช่าทีได้รับ ค่า เสื อมราคารับ รู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที สั ญญาเช่าเริ มมี ผลจนถึงวัน
สิ นสุ ดของอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิ ทธิ ในสิ นทรัพย์ทีเช่าให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมือสิ นสุ ด
สัญญาเช่า หรื อต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีการใช้สิทธิ ในการซื อสินทรัพย์ ในกรณี นี
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะบันทึกค่า เสื อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ข องสิ นทรัพย์ทีเช่ า ซึ งกําหนดตามเกณฑ์
เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ทีเกียวข้อง
หนี สิ นตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมือเริ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าทีต้องจ่ายทังหมดตามสัญญา ทังนี กลุ่มบริ ษทั
ใช้อตั ราดอกเบียเงินกูย้ ืมส่ วนเพิมของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั กําหนดอัตราดอกเบียเงิน
กูย้ ืมส่ วนเพิมโดยนําอัตราดอกเบียจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุ งบางส่ วนเพือให้
สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ทีเช่า
หนี สิ นตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามอัตราดอกเบี ยทีแท้จริ ง และหนี สิ นตามสัญญาเช่าจะถูก
วัดมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรื อมีการเปลียนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิ ทีระบุในสัญญาเช่า
เมือมีการวัดมูลค่าหนี สิ นตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู้ใน
กําไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
ณ วันเริ มต้นของสัญญาเช่าหรื อวันทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ งตอบแทนทีจะได้รับตาม
สัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาตามเกณฑ์ราคาขายที เป็ นเอกเทศ
กลุ่มบริ ษทั รับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดําเนินงานในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าและแสดง
เป็ นส่วนหนึ งของรายได้อืน ต้นทุนทางตรงเริ มแรกทีเกิดขึนเพือการได้มาซึ งสัญญาเช่าดําเนิ นงานจะรวมเป็ นมูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรั พย์ทีให้เช่าและรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับ
รายได้ค่าเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็ นรายได้อืนในรอบระยะเวลาบัญชีทีได้รับ
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กลุ่มบริ ษทั ประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของสัญญา ซึงประมาณการโดยใช้ตารางการตัง
สํารองเพือหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึ งวิธีดงั กล่าวมี การจัดกลุ่มลูกหนี สัญญาเช่าตามความ
เสียงด้านเครดิตทีมีลกั ษณะร่ วมกันและตามระยะเวลาทีเกินกําหนดชําระ โดยนําข้อมูลผลขาดทุนทีเกิดขึนในอดีต การ
ปรับปรุ งปัจจัยทีมีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี นันๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั และ
ข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัวไปในอนาคต ณ วันทีรายงาน กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการลูกหนีสัญญาเช่าตามที
เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ง)
(ณ) การด้อยค่าสิ นทรัพย์ทีไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานว่ามีขอ้ บ่งชีเรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ใน
กรณีทีมีขอ้ บ่งชีจะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วง
เวลาเดียวกัน
ขาดทุ นจากการด้อยค่า รับ รู้ ในกําไรหรื อขาดทุน เมื อมูลค่า ตามบัญชี ข องสิ นทรั พย์หรื อมูลค่า ตามบัญชี ของหน่วย
สิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจะได้รับคืน เว้นแต่เมือมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์
เพิมของสิ นทรัพย์รายการเดียวกันทีเคยรับรู้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี นีจะรับรู้ ใน
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้
การคํานวณมูลค่ าทีคาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการ
ขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับใน
อนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ งภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ใน
ตลาดปัจจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิ ส ระจากสิ น ทรั พ ย์อื น จะพิ จารณามูลค่า ที คาดว่า จะได้รับ คืน รวมกับหน่ ว ยสิ นทรั พย์ที ก่ อให้ เ กิด เงิ น สดที
สินทรัพย์นนเกี
ั ยวข้องด้วย
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การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่า ของสิ นทรัพย์ทีเคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้
ในการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับ ปรุ ง กลับ
รายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ายเสมือนหนึ งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ด) หนีสินทีเกิดจากสั ญญา
หนี สิ นทีเกิดจากสัญญาเป็ นภาระผูกพันทีจะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี สิ นทีเกิดจากสัญญารับรู ้เมือ
กลุ่มบริ ษทั ได้รับชําระหรื อมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการได้รับสิ งตอบแทนทีเรี ยกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที กลุ่ม
บริ ษทั รับรู้รายได้ทีเกียวข้อง
(ต) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน -โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันตามกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั จะรั บรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาทีพนักงานได้ทาํ งานให้
ผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่ มบริ ษทั ตามโครงการผลประโยชน์คาํ นวณโดยใช้เทคนิ คจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัย เพือจัดทําประมาณการผลประโยชน์ในอนาคตที เกิ ด จากการทํางานของพนักงานในงวด
ปั จจุ บนั และในงวดก่ อนๆ แยกต่า งหากเป็ นรายโครงการ และคิ ด ลดผลประโยชน์โ ดยใช้วิธีคิ ดลดแต่ละหน่ วยที
ประมาณการไว้เพือกําหนดมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และต้นทุนบริ การปัจจุบนั
กลุ่ มบริ ษ ทั รับรู ้ กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิ ต ศาสตร์ ประกันภัยทังหมดที เกิด ขึ นในกํา ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ในกําไรหรื อขาดทุน
เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการทีเกียวข้องกับการบริ การในอดีตต้องรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมือเกิดขึน
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ผลประโยชน์ พนักงานเมือเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์พนักงานเมือเลิกจ้างรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมือวันใดวันหนึงต่อไปนีเกิดขึนก่อน
(1) เมือกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อ
(2) เมือกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมือเลิกจ้างจะ
ถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาทีพนักงานได้
ทํางานให้
หนี สิ นรับรู้ดว้ ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชําระหากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที
จะต้องจ่ า ยอัน เป็ นผลมาจากการที พนัก งานได้ท ํา งานให้ ใ นอดี ตและภาระผู ก พัน นี สามารถประมาณได้อ ย่า ง
สมเหตุสมผล
(ถ) ประมาณการหนีสิ น
ประมาณการหนี สิ นจะรับรู ้เมือกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานทีเกิ ดขึนใน
ปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ทีเกิดขึนในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ตามประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที
จะต้องจ่ายชําระหนีตามภาระผูกพันดังกล่าว และสามารถประมาณจํานวนเงินภาระผูกพันดังกล่าวได้อย่างน่าเชื อถือ
ในกรณี ทีภาระผูกพันดังกล่าวมี จาํ นวนทีเป็ นสาระสําคัญ ประมาณการหนี สิ นจะเท่ากับกระแสเงิ นสดทีจะจ่ายใน
อนาคตทีคิดลดให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนหักภาษีเงินได้เพือสะท้อนถึงมูลค่าทีอาจประเมินได้ตาม
สถานการณ์ตลาดปัจจุบนั ตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อหนีสิน
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(ท) หุ้นทุนซือคืน
หุ้นทุนซื อคื นคือ หุ้นสามัญของบริ ษทั ที ถื อโดยบริ ษทั ย่อยซึ งบันทึ กด้วยมู ลค่ายุติธรรม ณ วันทีซื อ และแสดงเป็ น
รายการหักในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นในงบการเงินรวม ในกรณี ทีมีการจําหน่ ายหุ ้นสามัญของบริ ษทั ทีถื อโดยบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั จะรับรู ้กาํ ไรสุ ทธิ จากภาษีทีเกียวข้องจากการจําหน่ ายหุ ้นสามัญดังกล่าวเป็ นส่ วนเกินทุน และในกรณี ทีขาดทุน
จะบันทึกขาดทุนสุ ทธิจากภาษีไปยังกําไรสะสมหลังจากทีหักยอดส่ วนเกินทุนหมดแล้ว
(ธ) การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชําระเพือโอนหนีสิ นในรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันทีวัดมูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ทีกลุ่มบริ ษทั
สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี สินสะท้อนผลกระทบของความเสี ยงทีไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อกําหนดของภาระผูกพัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี





ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สินอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรง หรื อโดยอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีนอกเหนื อจากราคา
เสนอซือขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลทีใช้เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นนัน

กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน
หากสิ น ทรั พ ย์หรื อ หนี สิ นที วัด มูล ค่า ด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมมี ร าคาเสนอซื อและราคาเสนอขายกลุ่ ม บริ ษ ัทวัด มู ล ค่ า
สิ นทรัพย์และสถานะการเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื อ และวัดมูลค่าหนี สิ นและสถานะการเป็ นหนี สิ นด้วยราคา
เสนอขาย
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หลักฐานทีดีทีสุ ดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน ณ วันทีรับรู ้รายการเมือเริ มแรกคือราคาของการทํา
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนทีให้หรื อได้รับ หากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเครื องมือ
ทางการเงิน ณ วันทีรับรู ้รายการเมือเริ มแรกแตกต่างจากราคาของการทํารายการ ทําให้เครื องมือทางการเงินวัดมูลค่า
เมือเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที รับรู ้รายการเมือเริ มแรกและราคาของ
การทํารายการและรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมที ได้มาถูกจัดลําดับชันการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่
ในระดับที 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชีซึงจะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์ทีเหมาะสมตลอด
อายุของเครื องมือทางการเงินหรื อจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลียนลําดับชันหรื อเมือรายการดังกล่าวสิ นสุ ดลง
(น) รายได้
รายได้รับรู ้เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าด้วยจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมี สิทธิ
ได้รับทีไม่รวมจํานวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมลู ค่าเพิมและแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าซึ งโดยทัวไปเกิดขึนเมือมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กับ
ลูกค้า สํา หรับสัญญาที ให้สิ ทธิ ลูกค้า ในการคืน สิ นค้า รายได้จะรับรู้ ในจํานวนที มีค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้า งแน่ ใน
ระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนยั สําคัญของรายได้ทีรับรู ้สะสม ดังนัน รายได้ทีรับรู้จะปรับปรุ งด้วย
ประมาณการรับคืนสิ นค้าซึ งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันทีกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล
รายได้ อืน
รายได้จากการให้บริ การรั บรู้ต ลอดช่วงเวลาหนึ งเมื อได้ให้บริ การ ต้นทุนทีเกียวข้องรับ รู ้ใ นกํา ไรหรื อขาดทุน เมื อ
เกิดขึน
รายได้ค่าเช่าสําหรับสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
รายได้อืนจากการดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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(บ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ งรับรู้ในกําไร
หรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้จากการรวมธุรกิจหรื อรายการทีรับรู้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหรื อในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบัน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั บันทึกโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีสําหรับปี โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่า
มีผลบังคับใช้ ณ วันที รายงาน ซึ งเกียวกับรอบบัญชี ทีคํานวณภาษีเงิ นได้ ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีทีเกี ยวกับ
รายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยวิธีห นี สิ น ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยคํา นวณจากผลแตกต่าง
ชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีและฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี สินและจํานวนทีใช้เพือประโยชน์ทางภาษี
โดยผลแตกต่างชัวคราวของรายการต่อไปนี ไม่ ได้ถูกนํามาร่ วมพิจารณาได้แก่ ค่า ความนิ ยมซึ งไม่สามารถถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายทางภาษี การรับรู้สินทรัพย์และหนี สิ นในครังแรกซึงไม่กระทบต่อกําไรทางบัญชี หรื อกําไรทางภาษี และผล
แตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่
จะไม่มีการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าวในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลักษณะทีกลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี สิ นตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันทีรายงาน โดยใช้อตั ราภาษีที
ประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน ทังนี สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั จะหักกลบกับหนี สิ น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากําไรเพือเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ
ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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(ป) กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานและกําไรต่อหุ ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามัญ กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานคํานวณจาก
กําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของกลุ่มบริ ษทั หักดอกเบียจ่ายสะสม (สุ ทธิ จากภาษีเงินได้) ของหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิที
มีลักษณะคล้ายทุนและหารด้วยจํา นวนหุ้นสามัญที ถื อโดยบุค คลภายนอกที มีอยู่ในระหว่างปี ตามวิธี ถวั เฉลี ยถ่วง
นําหนัก กําไรต่อหุน้ ปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ้นสามัญที ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีถือโดยบุคคลภายนอกทีมีอยู่ในระหว่างปี และผลกระทบของตราสารทีอาจเปลียนเป็ นหุน้ สามัญ
ปรับลดทังหมดซึงประกอบด้วยหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ
(ผ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนินงานของส่ วนงานทีรายงานต่อผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน)
จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่ วนงานดําเนินงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
4

ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทําให้ประเทศไทยและหลายประเทศได้ประกาศ
มาตรการต่างๆ เพือป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค เช่น การห้ามเดินทางเข้าประเทศ การลดและจํากัดการเคลือนย้าย
เดินทาง การปิ ดสถานทีเสี ยง กําหนดเงือนไขและเงือนเวลาสําหรับกิจการบางประเภท การให้มีระยะห่ างทางสังคม
เป็ นต้น ซึ งส่ งผลกระทบต่อห่ วงโซ่ อุป ทานและการค้าระหว่างประเทศทัวโลก อีกทังภาคอุตสาหกรรมได้ประสบ
ปั ญหาขาดแคลนแรงงานอันมาเนื องจากพบการติดเชือในโรงงานและกิจกรรมการผลิตหยุดชะงักจนส่ งผลทําให้ไม่
สามารถผลิตได้เต็มกําลังการผลิต รวมทังเกิ ดอุปสรรคด้านระบบการขนส่ งทังภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ตลอดจนการกระจายสิ นค้าไปสู่ช่องทางการขายต่างๆ
ปั จจัยทังหมดทีกล่าวมาข้างต้น ส่ งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตตังแต่ ตน้ นําจนถึ งปลายนํา จากราคานําเข้าวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ทีปรับเพิมขึนเป็ นเหตุทาํ ให้ต ้นทุนการเลี ยงสัตว์สู งขึน รวมทังกลุ่มบริ ษทั ได้ดาํ เนิ น การตามมาตรการ
ป้ องกันควบคุมการระบาดของโรค (Bubble and Seal) ทําให้ตน้ ทุนผลิตอาหารแปรรู ปสู งขึนด้วย ทังนี ผูบ้ ริ หารได้มี
การติดตามสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิดและให้ความร่ วมมือกับภาครัฐเพือให้อาหารเพียงพอต่อการบริ โภคของ
ประชาชน พร้อมทังสร้างความมันใจว่าพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ปลอดภัย และพยายามอย่างเต็มที ในการควบคุมให้มี
ผลกระทบต่อธุรกิจให้นอ้ ยทีสุ ดเท่าทีจะเป็ นไปได้
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5

การซือบริษัทย่อย
5.1

การซือหุ้นใน C.P. Aquaculture (India) Private Limited (“CPA”)
ในระหว่างไตรมาสที 2 ปี 2564 บริ ษทั และ CPF (India) Private Limited (“CPF India”) เข้า ซื อหุ ้นสามัญ
ใน CPA จากบริ ษ ทั เครื อ เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด (“CPG”) ซึ งเป็ น บริ ษ ทั ที มีอ ิท ธิพ ลอย่า งมีน ยั สํ า คัญ
ของบริ ษทั และ C.T. Progressive (Investment) Limited (“C.T. Progressive”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
กับบริ ษทั คิด เป็ นสัด ส่ วนรวมร้อ ยละ 43.30 ของหุ ้นที ออกและชํา ระแล้ว ของ CPA ในราคารวมทังสิ น
1,469 ล้านบาท
CPA เป็ นบริ ษทั ทีจดทะเบียนจัดตังในประเทศอินเดีย โดยประกอบธุรกิจหลักคือ ผลิตและจําหน่ายอาหารกุง้
ฟาร์ มเพาะฟักลูกกุง้ และจําหน่ายกุง้ แปรรู ปขันต้น
กลุ่มบริ ษทั ได้มาซึงอํานาจควบคุมใน CPA เมือวันที 2 เมษายน 2564 (“วันทีซือ”) จากการทีบริ ษทั ได้ชาํ ระค่า
หุน้ ให้แก่ CPG เป็ นจํานวนเงิน 1,041 ล้านบาท และได้รับโอนหุน้ สามัญคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 30.80 เมือรวม
กับสัดส่ วนเดิ มที ถื อหุ ้นในอัตราร้ อยละ 31.70 ทําให้บริ ษทั ถื อหุ ้นในอัตราร้อยละ 62.50 ของหุ ้นทีออกและ
ชําระแล้วของ CPA และเมื อวันที 24 มิ ถุ นายน 2564 CPF India ได้ช าํ ระค่าหุ้นให้แก่ C.T. Progressive เป็ น
จํานวนเงิน 428 ล้านบาท โดยได้รับโอนหุ้นสามัญคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 12.50 ทําให้กลุ่มบริ ษทั ถือหุ ้นใน
CPA ในอัตราร้อยละ 75.00 ของหุน้ ทีออกและชําระแล้วของ CPA
กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้รายการซื อธุรกิจให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3 เรื อง การรวม
ธุ รกิ จ ข้อมูลของสิ งตอบแทนทังหมดที โอนให้และมู ลค่าที รั บรู ้ ณ วันที ซื อสําหรั บสิ นทรั พย์ทีได้ม าและ
หนีสิ นทีรับมาแต่ละประเภททีสําคัญ มีดงั นี

สิ งตอบแทนในการซือ - เงินสด
หั ก สิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มาตามสัดส่ วนของการลงทุนเพิม
ค่ าความนิยมจากการซือธุรกิจ
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(หน่ วย: ล้านบาท)
มูลค่ ายุติธรรม
1,469
(1,191)
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สิ นทรั พย์ ทีได้ มาและหนีสิ นทีรั บมา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
หนีสิ นระยะยาว
หนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนีสินและอืนๆ
สิ นทรัพย์ สุทธิ
หั ก ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมสินทรัพย์ สุทธิทีได้ มา
หั ก ส่ วนได้เสี ยใน CPA ทีมีอยู่เดิม
สิ นทรัพย์ สุทธิทีได้ มาตามสัดส่ วนของการลงทุนเพิม

(หน่ วย: ล้ านบาท)
มูลค่ ายุติธรรม
115
79
568
137
3,763
55
(510)
(253)
(69)
(441)
(351)
(70)
3,023
(756)
2,267
(1,076)
1,191

ณ วันทีซื อ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยใน CPA ทีมีอยู่ก่อนการซื อธุ รกิ จ และมีผลให้
เกิ ดกําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม ซึ งได้รับรู้ในบัญชี “กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ร่ ว ม” ในงบกํา ไรขาดทุ น รวมสํ า หรั บ ปี สิ นสุ ด วัน ที 31 ธั น วาคม 2564 โดยมี
รายละเอียดดังนี
(หน่ วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสียใน CPA ทีมีอยูเ่ ดิม
หั ก มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใน CPA ของกลุ่มบริ ษทั
ณ วันทีซือ
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
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1,076
(589)
487

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินสรุ ปมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ทีซื อตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3 ทังนี กลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีได้มาที
ระบุได้และหนี สิ นทีรับมาจากการซื อธุรกิจครังนีเพือใช้ในการบันทึกบัญชี หากกลุ่มบริ ษทั ได้รับข้อมูลใหม่
เพิมเติมภายในหนึงปี นับจากวันทีมีการซื อธุรกิจเกียวกับข้อเท็จจริ งและข้อมูลทีสะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที
มีอยู่ ณ วันทีซือธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั จะทําการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว หรื อรับรู้สินทรัพย์หรื อหนี สิ นซึง
มีอยู่แล้ว ณ วันทีซื อธุรกิจเป็ นการเพิมเติม กรณีดงั กล่าวการบันทึกบัญชีเกียวกับการซื อธุรกิจจะถูกปรับปรุ ง
ใหม่
ปัจจัยทีทําให้เกิดค่าความนิ ยมเนื องจากทําให้กลุ่มบริ ษทั มีความคล่องตัวในการบริ หารและจัดการธุรกิจกุ้ง
ครบวงจรในประเทศอินเดิยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าความนิยมทีเกิดจากการซื อธุรกิจได้บนั ทึกบัญชี ไว้ใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม และไม่มีการตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซือบริ ษทั ย่อยในงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม
1,469
(115)
1,354

สิ งตอบแทนในการซือ - เงินสด
หั ก เงินสดสุ ทธิทีได้มาจากการซือบริ ษทั ย่อย
สุ ทธิ

ผลดําเนินงานของ CPA ตังแต่วนั ที 2 เมษายน 2564 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2564 ซึ งรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน
รวมสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดทีสําคัญ ดังนี

รายได้จากการขายสิ นค้า
ขาดทุนสําหรับปี ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
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(หน่ วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2564
2,646
(163)

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
5.2

การซือธุรกิจสุ กรในประเทศรัสเซีย
ในระหว่างไตรมาสที 4 ปี 2564 RBPI Voronezh LLC (“ผูซ้ ื อ”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมทีบริ ษทั ถือหุ ้นใน
สัด ส่ วนร้อ ยละ 75.82 ได้เ ข้า ซื อธุ รกิ จ สุ กรในประเทศรั ส เซี ย จาก Tönnies Russland Agrar GmbH, RKS
Agrarbeteiligungs GmbH และ Tönnies Holding ApS & Co. KG (รวมเรี ยกว่า “ผูข้ าย”) ในราคารวมทังสิ น
ประมาณ 23,665 ล้านรั สเซี ยรู เบิ ล หรื อประมาณ 10,858 ล้านบาท เพือตอบแทนในการได้มาซึ งรายการ
ดังต่อไปนี
( ) หุน้ ทังหมดใน Agro-Sojuz TS LLC และ Mjaso-Sojuz T LLC (รวมเรี ยกว่า “บริ ษทั เป้ าหมาย”) และ
( ) เงินกูย้ มื ทีผูข้ ายให้กยู้ มื แก่บริ ษทั เป้ าหมาย
กลุ่มบริ ษทั ได้มาซึ งอํานาจควบคุมในบริ ษัทเป้ าหมาย เมื อวันที 10 ธันวาคม 2564 จากการทีบริ ษทั ได้ชาํ ระ
ค่ าตอบแทนให้แก่ผูข้ าย เป็ นจํานวนเงิน 10,094 ล้านบาท และได้รับโอนหุ้นสามัญคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
100.00 ของหุน้ ทีออกและชําระแล้วของบริ ษทั เป้ าหมาย
กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้รายการซื อธุรกิ จให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3 เรื อง การรวม
ธุ รกิ จ ข้อมูลของสิ งตอบแทนทังหมดที โอนให้และมู ลค่าที รั บรู ้ ณ วันที ซื อสําหรั บสิ นทรั พย์ทีได้ม าและ
หนีสิ นทีรับมาแต่ละประเภททีสําคัญ มีดงั นี
(หน่ วย: ล้านบาท)
มูลค่ ายุติธรรม
10,858
(10,811)

สิ งตอบแทนในการซือ
หั ก สิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มา
ค่ าความนิยมจากการซือธุรกิจ

47

สิ งตอบแทนในการซื อ
เงินสด
เจ้าหนีอืน
รวม

10,094
764
10,858
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
สิ นทรั พย์ ทีได้ มาและหนีสิ นทีรั บมา
(หน่ วย: ล้านบาท)
มูลค่ ายุติธรรม
798
66
1,409
1,801
535
7,136
182
(46)
(152)
(325)
(316)
(108)
(169)
10,811

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
หนีสิ นระยะยาว
หนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนีสินและอืนๆ
สิ นทรัพย์ สุทธิ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินสรุ ปมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ทีซื อตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3 ทังนี กลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีได้มาที
ระบุได้และหนี สิ นทีรับมาจากการซื อธุรกิจครังนีเพือใช้ในการบันทึกบัญชี หากกลุ่มบริ ษทั ได้รับข้อมูลใหม่
เพิมเติมภายในหนึงปี นับจากวันทีมีการซื อธุรกิจเกียวกับข้อเท็จจริ งและข้อมูลทีสะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที
มีอยู่ ณ วันทีซือธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั จะทําการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว หรื อรับรู้สินทรัพย์หรื อหนี สิ นซึง
มีอยู่แล้ว ณ วันทีซื อธุรกิจเป็ นการเพิมเติม กรณีดงั กล่าวการบันทึกบัญชีเกียวกับการซื อธุรกิจจะถูกปรับปรุ ง
ใหม่
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ปั จจัยทีทําให้เ กิ ดค่า ความนิ ย มเนื องจากทําให้ ก ลุ่ม บริ ษ ัท มี ศ ักยภาพในการขยายธุ รกิ จสุ กรในรัส เซี ย ให้
แข็งแกร่ งยิงขึน ค่าความนิ ยมทีเกิดจากการซือธุรกิจได้บนั ทึกบัญชีไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และไม่มี
การตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซือบริ ษทั เป้ าหมาย ในงบกระแสเงินสดสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม
10,858
(798)
(764)
9,296

สิ งตอบแทนในการซือ
หั ก เงินสดสุ ทธิทีได้มาจากการซือบริ ษทั ย่อย
หั ก เจ้าหนีอืน
สุ ทธิ

ฝ่ ายบริ หารคาดว่าหากกลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื อ CPA และบริ ษทั เป้ าหมายดังกล่าว ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2564
จะมีรายได้จากการขายสิ นค้าและกําไรในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 ดังนี

รายได้จากการขายสิ นค้า
กําไรสําหรับปี ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
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(หน่ วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2564
518,821
13,776

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
6

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการทีเกียวข้องกันได้แก่ บุคคลหรื อกิจการทีมีความเกียวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั จากการทีบุคคลหรื อ
กิจการดังกล่าวมีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั ทังทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ใน
การตัดสินใจทางการเงินและการบริ หาร รวมถึงการทีกลุ่มบริ ษทั และบุคคลหรื อกิจการดังกล่าวต่างฝ่ ายต่างอยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกัน หรื อภายใต้การมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญร่ วมกัน
บริ ษทั ทีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญของบริ ษทั คือ บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด ซึ งมีสิทธิ ออกเสี ยงทังทางตรง
และทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 46.49 ของสิ ทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นล่าสุดเมือวันที
31 สิ งหาคม 2564
6.1 รายการทีสํ าคัญกับกิจการทีเกียวข้ องกันสํ าหรับแต่ ละปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
(ก)

รายได้
บริษัททีมีอิทธิพลอย่างมีนยั สํ าคัญ
ขายสินค้า
รายได้ค่าตอบแทนการใช้ระบบงาน

1
1

1
1

-

-

บริษัทย่ อย
ขายสินค้า
เงินปันผลรับ
รายได้ดอกเบีย
กําไรจากการขายเงินลงทุน
รายได้ค่าเช่า ค่าบริ การและอืนๆ
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร

-

-

5,907
5,587
864
266
126
3

4,808
11,522
1,585
853
6
-

บริษัทร่ วม การร่ วมค้า
และบริษัททีเกียวข้องกัน
ขายสินค้า
รายได้ค่าเช่า ค่าบริ การและอืนๆ
รายได้ค่าตอบแทนการใช้ระบบงาน
เงินปันผลรับ
รายได้ดอกเบีย

49,475
412
236
64
48

77,233
259
62
116
14

1,531
15
86
-

2,023
4
121
-
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

(ก)

(ข)

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

รายได้ (ต่ อ)
บริษัทร่ วม การร่ วมค้า
และบริษัททีเกียวข้องกัน (ต่ อ)
รายได้ค่าฝึ กอบรมและสัมมนา
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่ าใช้ จ่ายและอืนๆ
บริษัททีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสํ าคัญ
ซือวัตถุดิบและสิ นค้า
ค่าสิทธิในการใช้เครื องหมายการค้า
ค่าบริ การด้านเทคนิควิชาการ
บริษัทย่อย
ซือวัตถุดิบและสิ นค้า
ค่าตอบแทนการใช้ระบบงาน
ดอกเบียจ่าย
ต้นทุนสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าฝึ กอบรมและสัมมนา
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ
บริษัทร่ วม การร่ วมค้า
และบริษทั ทีเกียวข้องกัน
ซือวัตถุดิบและสิ นค้า
ต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร
สิ งปลูกสร้างและอืนๆ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ต้นทุนสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ซืออุปกรณ์และอืนๆ
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8
-

5
2

-

-

11,023
4,304
103

9,526
4,030
58

2,402
310
-

2,083
303
-

-

-

1,762
178
78
54
18
8
58

1,691
147
364
13
8
1
54

46,345

76,645

1,025

694

2,427
855
674
247

2,362
1,189
1,097
206

42
76
69
35

71
112
182
20

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

(ข)

ค่ าใช้ จ่ายและอืนๆ (ต่อ)
บริษัทร่ วม การร่ วมค้ า
และบริษัททีเกียวข้องกัน (ต่อ)
ค่าสิทธิในการใช้เครื องหมายการค้า
ค่าตอบแทนการใช้ระบบงาน
ค่าฝึ กอบรมสัมมนา
ดอกเบียจ่าย
ซือเครื องหมายการค้า
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายอืนๆ

งบการเงินรวม
2564
2563

247
213
208
44
52
2,146

64
162
526
19
377
1,737

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

6
116

12
128

(ค) การเข้ าซือธุรกิจ
บริ ษทั และ CPF (India) Private Limited เข้าซื อหุ้นสามัญใน C.P. Aquaculture (India) Private Limited
จากบริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ทีมีอิทธิ พลอย่างมีนัยสําคัญของบริ ษทั และ C.T.
Progressive (Investment) Limited ซึ งเป็ นบริ ษัท ที เกี ยวข้องกัน กับ บริ ษ ัท ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2564
รายการดังกล่าวได้เสร็ จสมบูรณ์แล้วและเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 5.1
6.2 ยอดคงเหลือกับกิจการทีเกียวข้ องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดังนี
6.2.1 ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
งบการเงินรวม
2564
2563
บริ ษทั ทีมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รวม

2
7,258
5,035
12,295
68

1
4,680
3,772
8,453

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
671
61
1,174
1,906

523
37
593
1,153

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
6.2.2 เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั นแก่ กิจการทีเกียวข้องกัน
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงค้าง
ยอดเฉลีย
2564
2563
2564
2563
บริ ษทั ย่อย
รวม

6,876
6,876

20,024
20,024

13,280
13,280

23,912
23,912

6.2.3 เงินจ่ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้า

งบการเงินรวม
2564
2563
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รวม

65
2,344
2,409

41
725
766

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

-

6.2.4 เงินปันผลค้ างรั บ

งบการเงินรวม
2564
2563
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รวม

172
172

69

3,729
38
3,767

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

-

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
6.2.5 เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

2564
บริ ษทั ร่ วม
หั ก ส่วนทีถึงกําหนดรับชําระ
ภายในหนึงปี
สุทธิ

ยอดคงค้าง

(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
2563

2564

ยอดเฉลีย

2563

49

49

49

44

(12)
37

49

49

44

(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงค้าง
ยอดเฉลีย
2564
2563
2564
2563
บริ ษทั ย่อย
รวม

570
570

570
570

570
570

575
575

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 2.81 ถึง 5.88 ต่อปี (2563: ร้ อยละ
2.81 ถึง 5.88 ต่ อปี ) กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั คํานวณยอดเฉลียจากยอดคงค้างของเงินให้กูย้ ืม ณ วันสิ น
เดือนโดยไม่รวมดอกเบียค้างรับ
6.2.6 เจ้ าหนีการค้ าและเจ้าหนีอืน

งบการเงินรวม
2564
2563
บริ ษทั ทีมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รวม

435
7,565
6,663
14,663
70

1,167
4,573
6,146
11,886

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
79
72
6
108
265

71
62
7
59
199

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
6.2.7 เงินกู้ยืมระยะสั นแก่ กิจการทีเกียวข้องกัน

2564

ยอดคงค้าง

งบการเงินรวม
2563
414
9
423

2564

(หน่ วย: ล้านบาท)
ยอดเฉลีย

779
360
1,139

2563

บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รวม

837
619
1,456

84
1
85

บริ ษทั ย่อย
รวม

(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงค้าง
ยอดเฉลีย
2564
2563
2564
2563
13,251
1,315
9,968
13,251
1,315
9,968

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 4.02 ถึง 5.27 ต่อปี (2563: ร้ อยละ 3.52
ถึง 6.50 ต่ อปี ) กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั คํานวณยอดเฉลียจากยอดคงค้างของเงินกูย้ มื ณ วันสิ นเดือนโดยไม่
รวมดอกเบียค้างจ่าย
6.2.8 หนีสินตามสัญญาเช่ า

งบการเงินรวม
2564
2563
578
553
2,747
3,048
3,325
3,601

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รวม

71

(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
54
42
200
264
254
306

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
6.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารทีสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารทีสําคัญประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2564
2563

สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภายใต้โครงการผลประโยชน์
พนักงานทีกําหนดไว้
รวม
ณ วันที 31 ธันวาคม
ประมาณการหนีสินสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,868

1,556

249

205

25
1,893

26
1,582

5
254

5
210

615
615

627
627

98
98

98
98

6.4 ภาระผูกพัน
ณ วันที 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันดังนี
ภาระผูกพันตามสั ญญาทีเป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน

งบการเงินรวม
2564
2563
สัญญาทียังไม่ ได้ รับรู้
ส่ วนใหญ่เป็ นสัญญาก่อสร้างอาคารและ
สิ งปลูกสร้างและซือเครื องจักรและอืนๆ

905

72

318

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2

2

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
6.5 สั ญญาทีสํ าคัญ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกันดังนี
6.5.1 สัญญาบริการด้านเทคนิควิชาการ
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีสัญญาบริ การด้านทางเทคนิควิชาการกับบริ ษทั ทีมีอิทธิ พลอย่างมี
นัยสําคัญ (CPG) เพือให้ไ ด้ม าซึ งสิ ท ธิ ในการรับความช่ วยเหลือด้านเทคนิ ควิชาการตามทีระบุไ ว้ใน
สัญญา ในการนี บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศดังกล่าวมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าบริ การให้กบั CPG ตาม
ระยะเวลา เงือนไข และอัตราทีระบุไว้ในสัญญา
6.5.2 สั ญญาอนุญาตให้ ใช้ เครื องหมายการค้า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบางแห่งมีสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื องหมายการค้ากับ CPG เพือให้ได้มาซึ งสิ ทธิ
ในการใช้เครื องหมายการค้าตามทีระบุไว้ใ นสัญญา ในการนี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระ
ผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื องหมายการค้าให้กบั CPG ตามระยะเวลา เงือนไขและอัตราที
ระบุไว้ในสัญญา
6.5.3 สัญญาบริ การระบบงานคอมพิวเตอร์
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งมีสัญญาบริ การระบบงานคอมพิวเตอร์ กบั บริ ษทั ที เกียวข้องกันแห่ งหนึ ง (บริ ษทั
ฟรี วิลล์ โซลูช นส์
ั จํา กัด (“Freewill”)) ภายใต้เงื อนไขของสัญญา Freewill ตกลงที จะให้บริ การด้าน
ระบบงานคอมพิวเตอร์ กบั บริ ษทั ย่อย ในการนี บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าบริ การ
ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กบั Freewill ตามระยะเวลา เงือนไขและอัตราทีระบุไว้ในสัญญา
6.5.4 สั ญญาบริการทีเกียวกับธุรกรรมการนําเข้ าและส่ งออก
บริ ษ ัท และบริ ษัทย่ อยบางแห่ ง มี สั ญ ญาจ้า งบริ การกับ บริ ษ ัท ที เกี ยวข้อ งกันแห่ ง หนึ ง (บริ ษ ัท ซี .พี .
อินเตอร์เทรด จํากัด (“CPI”)) ภายใต้เงือนไขของสัญญา CPI ตกลงทีจะให้บริ การด้านการจัดทําเอกสาร
การค้าและบริ การอืนๆ ทีเกียวข้องกับธุรกรรมการนําเข้าและส่ งออกของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในการนี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าบริ การให้กบั CPI ตามระยะเวลา เงือนไข
และอัตราทีระบุไว้ในสัญญา
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
6.5.5 สั ญญาอนุญาตให้ ใช้ โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึง (บริ ษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จํากัด) มีสัญญาให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสัญญาอนุ ญาตให้ใช้โ ปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ กับคู่สัญญา ซึ งเป็ นบริ ษ ัทที เกียวข้องกัน
หลายแห่ ง ทังในประเทศและต่า งประเทศ โดยมี กํา หนดระยะเวลาและค่ าตอบแทนการใช้บ ริ การ
ตามทีระบุไว้ในสัญญา สั ญญาดังกล่าวจะสิ นสุ ด ลงหากคู่สัญ ญาทังสองฝ่ ายตกลงร่ ว มกันที จะเลิ ก
สัญญา หรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งผิดสัญญา
6.5.6 สัญญาว่ าจ้ างบริการ
บริ ษทั มีสัญญาให้บริ การ Share Service กับบริ ษทั ย่อยบางแห่ง เพือให้บริ การด้านต่างๆ ทีระบุไว้ในแต่
ละสัญญา เช่น งานบริ การด้านนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิทางบัญชี ด้านกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ด้านกฎหมาย และด้านการบริ หารการเงินและจัดหาเงินทุน ในการนี บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที
จะต้องจ่ายค่าบริ การให้กบั บริ ษทั ตามระยะเวลา เงือนไข และอัตราทีระบุไว้ในสัญญา
7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินฝากสถาบันการเงินและเงินสดในมือ
เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง
รวม

30,040
6,646
36,686
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46,116
10,919
57,035

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,679
2,679

2,812
2,812

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
8

สิ นค้ าคงเหลือ

งบการเงินรวม
2564
2563
วัตถุดิบ
เคมีภณ
ั ฑ์และวัสดุสินเปลือง
สินค้าระหว่างผลิต
สินค้าสําเร็จรู ป
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผือการปรับลดมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

40,765
3,662
2,841
18,841
8,438
74,547
(1,116)
73,431

25,419
2,840
1,950
16,220
6,441
52,870
(734)
52,136

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,525
186
289
759
42
2,801
(17)
2,784

1,286
161
243
1,123
8
2,821
(45)
2,776

ต้นทุน ของสิ นค้าคงเหลือที บันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายและได้แสดงรวมไว้ใ นต้นทุ นขายสิ นค้าสําหรั บปี สิ นสุ ด วัน ที
31 ธันวาคม 2564 ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ มีจาํ นวนเงินรวม 330,559 ล้านบาท
และ 17,104 ล้านบาท ตามลําดับ (2563: 386,670 ล้ านบาท และ 14,641 ล้านบาท ตามลําดับ)
ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู้ขาดทุนจากการปรับ ลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวนเงิ น 382 ล้านบาท
(2563: 181 ล้ านบาท) และรับรู ้การกลับรายการค่าเผือมูลค่าสินค้าลดลงเป็ นจํานวนเงิน 28 ล้านบาท (2563: 61 ล้าน
บาท) ตามลําดับ
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
9

สิ นทรัพย์ชีวภาพ
รายการเคลือนไหวในระหว่างปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

หมายเหตุ
ณ วันที 1 มกราคม
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
เพิมขึนจากการซือ/การเลียง
ลดลงจากการขาย/เก็บเกียว
ค่าเสื อมราคา
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
อืนๆ
ณ วันที 31 ธันวาคม
ส่ วนทีหมุนเวียน
สัตว์บก
สัตว์นาํ
รวมส่ วนทีหมุนเวียน
ส่ วนทีไม่ หมุนเวียน
สัตว์บก
รวมส่ วนทีไม่หมุนเวียน
รวม

5

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

47,456
1,801
168,429
(153,997)
(6,492)

45,161
383
146,122
(137,665)
(6,016)

985
7,514
(7,435)
(106)

1,059
7,736
(7,588)
(133)

(2,381)
3,413
(316)
57,913

(270)
(178)
(81)
47,456

(169)
789

(89)
985

46,059
1,896
47,955

37,004
1,921
38,925

789
789

985
985

9,958
9,958

8,531
8,531

-

-

57,913

47,456

789

985
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วยสิ นทรัพย์ชีวภาพประเภทสัตว์บก ได้แก่ สุกร ไก่ เป็ ด เป็ นต้น และสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ประเภทสัตว์นาํ ได้แก่ กุง้ และปลา สิ นทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ งมูลค่า
ยุติธรรมกําหนดโดยใช้ราคาทีอ้างอิงราคาตลาด ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน ยกเว้นสินทรัพย์ชีวภาพบางประเภท
ที มีวงจรการเลียงสัน หรื อไม่ส ามารถหาราคาตลาดเพือกําหนดมูลค่ายุติธรรมในสภาพปั จจุบ นั สําหรับสิ น ทรัพ ย์
ชี วภาพดังกล่าวได้และไม่สามารถกําหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดสุ ทธิที
คาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์นันได้อย่างน่าเชื อถือเนื องจากมีความไม่แน่ นอนอันเกิดจากปั จจัยภายนอกต่างๆ เช่น
สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ โรคภัย เป็ นต้น สินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่า
เผือการด้อยค่าสะสม
ต้นทุนของสิ นทรัพ ย์ชีวภาพประกอบด้วยต้นทุนทังหมดทีเกิดขึนตังแต่ได้มาซึ งสิ นทรัพย์ชี วภาพและในช่วงการ
เจริ ญเติบโต เช่น ต้นทุนลูกสัตว์ ค่าอาหารสัตว์ และต้นทุนการเลียงอืน เป็ นต้น
การคิดค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์ชีวภาพทีให้ผลิตผล เช่น พ่อแม่พนั ธุ์คาํ นวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้ผล
ผลิตหรื อตามจํานวนหน่ วยทีผลิตได้ของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละประเภทซึงเป็ นระยะเวลาประมาณ 4 เดือนถึง 36 เดือน
ประมาณการปริ มาณทางกายภาพของสิ นทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

งบการเงินรวม
2564
2563
สัตว์บก
สัตว์นาํ

987,624
25,291

938,389
24,385

(หน่ วย: ตัน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
3,945

4,325

ปริ มาณทางกายภาพของสินทรัพย์ชีวภาพประมาณโดยอาศัยประสบการณ์และข้อมูลในอดีต กรณี ปริ มาณสิ นทรัพย์
ชีวภาพประเภทสัตว์นาํ กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเพือคาดการณ์นาหนั
ํ กทังหมด
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพรวมถึงมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม มีดงั นี
(หน่ วย: ล้ านบาท)

มูลค่าตามบัญชี

ระดับ 1

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ชีวภาพทีแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

13,130

-

6,802

6,328

13,130

31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ชีวภาพทีแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

19,452

-

3,132

16,320

19,452

เทคนิคการประเมิ นมูลค่าและข้อมูลทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพทีถูกจัดอยู่ในระดับ 2 คือวิธี
เปรี ยบเทียบข้อมูลตลาด โดยใช้ราคาทีอ้างอิงราคาตลาด ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
เทคนิคการประเมิ นมูลค่าและข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนัยสําคัญทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ชีวภาพทีถูกจัดอยูใ่ นระดับ 3 แสดงในตารางดังต่อไปนี
เทคนิคการ
ประเมินมูลค่ า
วิธีเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลตลาด

ข้อมูลทีไม่สามารถสั งเกตได้
ทีมีนัยสํ าคัญ
ราคาทีอ้างอิงราคาตลาด ณ วันที
31 ธันวาคม 2564
 ลูกสุ กร ราคา 2,909 บาท
ต่อตัว
 สุกรหย่านมราคา 2,356 บาท
ต่อตัว
 สุกรขุนราคา 76 บาท ต่อ
กิโลกรัม
 สุกรแม่พน
ั ธุ์ราคา 11,840 บาท
ถึง 16,704 บาท ต่อตัว
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลทีไม่ สามารถสั งเกตได้
ทีมีนัยสํ าคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม
หากราคาตลาด ณ วันที ในรายงานสู งขึน/ลดลง
ไปจากเดิมในอัตราร้ อยละ 10 มูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พ ย์ชี วภาพที ประมาณการไว้จ ะเพิ มขึ น/
ลดลงเป็ นจํานวนเงิน 1,915 ล้านบาท

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพจัดทําโดยฝ่ ายการเงินและฝ่ ายการจัดการของกลุ่มบริ ษทั อย่างเป็ นระบบ ทังนีการ
วัดมูลค่ายุติธรรมแต่ ละระดับ อ้างอิงข้อมูลจากตลาดซื อขายสุ กรในแต่ละประเทศ โดยมูลค่ายุติธรรมของสุ กรถู ก
กําหนดจากราคาตลาดต่อตัวหรื อต่อนําหนักของสุ กร
10

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
รายการเคลือนไหวในระหว่างปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ณ วันที 1 มกราคม
ซือ/ลงทุนเพิม
ขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที 31 ธันวาคม

-

-

227,368
1,645
(34)
228,979

191,466
40,145
(4,187)
(56)
227,368

ในระหว่ า งปี 2564 บริ ษัท ได้ข ายเงิ น ลงทุ น ทังหมดในบริ ษ ัท CP Food Singapore Pte Ltd. ซึ งเป็ นบริ ษัท ถื อ หุ ้ น
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีมูลค่าตามบัญชี 34 ล้านบาท ทังนี บริ ษทั มีกาํ ไรจากการขายเงินลงทุนเป็ นจํานวนเงิน 266
ล้านบาท
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม สําหรับแต่ละปี สินสุดวันเดียวกัน มีดงั นี

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ร้ อยละ)
2564
2563
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
C.P. Pokphand Co., Ltd.
Chia Tai Enterprises International Limited
รวม
หลักทรัพย์ทไม่
ี ใช่ หลักทรั พย์ในความต้องการของตลาด
บริ ษทั กรุ งเทพโปรดิวส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พีเอฟ เทรนนิงเซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ซี พีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ซี .พี. เมอร์แชนไดซิง จํากัด
บริ ษทั ศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จํากัด
Bellisio Investment, LLC
C.P. Aquaculture (India) Private Limited
C.P. Aquaculture (Hainan) Co. Ltd.

(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2564
2563

การด้อยค่าสะสม
2564
2563

ราคาทุน - สุ ทธิ
2564
2563

4.98
4.98

4.98
4.98

4,691
500
5,191

4,691
500
5,191

-

-

4,691
500
5,191

4,691
500
5,191

99.44
99.99
99.99
99.99
87.54
99.99
100.00
62.50
100.00

99.44
99.99
99.99
99.99
87.54
99.99
100.00
100.00

1,230
48,510
20
250
38,999
500
37,072
1,217
126

1,230
48,510
20
250
38,999
500
37,072
126

-

-

1,230
48,510
20
250
38,999
500
37,072
1,217
126

1,230
48,510
20
250
38,999
500
37,072
126
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่ อ)

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ร้ อยละ)
2564
2563
C.P. Foods Holdings Limited
C.P. Foods International Limited
CP Foods Capital Limited
CP Foods Singapore Pte Ltd.
Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd.
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC
Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation
CPF Investment Limited
CPF Tanzania Limited
CPF Netherlands B.V.
CPF Poland S.A.
Homegrown Shrimp (USA) LLC
รวม
รวมทังสิน

100.00
100.00
100.00
99.99
8.15
23.81
100.00
58.26
99.99
66.67
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
8.15
23.81
100.00
58.26
99.99
66.67
100.00
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(หน่ วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีราคาทุน
2564
2563

การด้อยค่าสะสม
2564
2563

ราคาทุน - สุ ทธิ
2564
2563

1
1
1
8
1,394
1,055
55,644
129
38,148
245
516
225,066
230,257

(8)
(1,141)
(129)
(1,278)
(1,278)

1
1
1
253
1,055
55,644
38,148
245
516
223,788
228,979

1
1
1
34
8
1,394
1,055
55,644
129
38,148
124
209
223,455
228,646

(8)
(1,141)
(129)
(1,278)
(1,278)

1
1
1
34
253
1,055
55,644
38,148
124
209
222,177
227,368

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
11

ส่ วนได้ เสี ยทีไม่ มีอํานาจควบคุม
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที 31 ธันวาคม ของบริ ษทั ย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริ ษทั ทีมีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมทีมีสาระสําคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกันมีดงั นี
(หน่ วย: ล้ านบาท)
C.P. Pokphand
Co., Ltd. and its subsidiaries
2564
2563
ร้อยละของส่ วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม *
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
ค่าความนิยมของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยทีไม่ มีอํานาจควบคุม **

Chia Tai Enterprises International
Limited and its subsidiaries
2564
2563

Charoen Pokphand Enterprise
(Taiwan) Co., Ltd. and its
subsidiaries
2564
2563

47.75
64,617
158,336
(52,270)
(45,152)
125,531

47.76
73,065
142,935
(42,277)
(40,946)
132,777

49.57
4,138
9,262
(1,957)
(1,058)
10,385

49.57
2,847
8,227
(1,253)
(1,419)
8,402

61.00
8,356
22,891
(8,404)
(9,051)
13,792

61.00
6,086
17,900
(6,248)
(5,299)
12,439

5,085
57,403

4,597
58,609

3,742

2,820

7,842

6,868

อัตราร้อยละของส่ วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของกลุ่มย่อยแสดงสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเท่านัน โดยบริ ษทั ย่อยทางอ้อมหลายแห่ งไม่ได้เป็ นบริ ษทั ย่อย
โดยการถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 100 และมีสัดส่วนการถือหุ้นทีแตกต่างกัน
**
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของกลุ่มย่อยคํานวณจากอัตราร้อยละของส่วนได้เสี ยทีแตกต่างกันของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมหลายแห่ งข้างต้น
*
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป ณ วันที 31 ธันวาคม ของบริ ษทั ย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริ ษทั ทีมีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมทีมีสาระสําคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกันมีดงั นี

C.P. Pokphand
Co., Ltd. and its subsidiaries
2564
2563
รายได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไร (ขาดทุน) ทีแบ่ งให้ กับส่ วนได้ เสี ยทีไม่ มีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนทีแบ่งให้ กับ
ส่ วนได้ เสี ยทีไม่ มีอํานาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือสิ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินปันผลทีจ่ายให้ กับส่ วนได้เสียทีไม่ มีอํานาจควบคุม

Chia Tai Enterprises International
Limited and its subsidiaries
2564
2563

(หน่ วย: ล้านบาท)
Charoen Pokphand Enterprise
(Taiwan) Co., Ltd. and its
subsidiaries
2564
2563

143,524
(1,347)
16,085
14,738

313,944
74,808
(3,315)
71,493

5,267
851
1,021
1,872

3,046
535
461
996

28,645
1,510
734
2,244

23,906
1,688
434
2,122

(546)

17,031

444

(213)

903

1,137

6,529

(755)

401

172

439

292

1,249
(3,942)
(10,520)

29,368
(24,594)
(2,324)

(350)
(340)
644

121
(326)
7

845
(3,877)
2,961

2,807
(3,350)
(434)

99
(13,114)
4,973

961
3,411
3,772

7
(39)
-

32
(166)
119

(2)
(73)
849

(13)
(990)
1,054
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม
12

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
รายการเคลือนไหวในระหว่างปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

หมายเหตุ
ณ วันที 1 มกราคม
ซือ/ลงทุนเพิม
ขาย
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
จากเงินลงทุน
เงินปันผลรับ
ส่วนได้เสียในบริ ษทั ย่อยทีมีอยู่ก่อน
เปลียนสภาพเป็ นบริ ษทั ร่ วม
ตัดส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมจาก
การสูญเสียการควบคุมในบริ ษทั ย่อย
โอนส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมทีมีอยูก่ ่อน
การเปลียนสภาพเป็ นบริ ษทั ย่อย
การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
ส่วนได้เสียในบริ ษทั ร่ วมทีมีอยู่ก่อน
การเปลียนสภาพเป็ นบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการแลกเปลียนเงินลงทุนด้วยหุ ้น
อืนๆ
ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

217,839
55,130
(54,875)
3,576

105,893
46,716
(1,572)
7,133

5,534
(3,712)
-

335
5,378
(179)
-

5,921
(4,789)

937
(6,568)

-

-

-

71,045

-

-

-

(3,489)

-

-

5

(1,076)

(1,269)

(176)

-

5

487
7,849
366
230,428

(53)
(934)
217,839

1,646

5,534

กลุ่ม บริ ษทั ได้แสดงเงิ น ลงทุนในบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํา กัด (มหาชน) (“CPALL”) และบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน) (“Makro”) ซึ งเป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตามวิธี ส่ ว นได้เ สี ย ใน
งบการเงินรวม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวนเงิน 180,181 ล้านบาท และ
39,315 ล้านบาท ตามลําดับ (2563: มูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนใน CPALL มีจาํ นวนเงิน 178,476 ล้ านบาท)
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม
ในระหว่างไตรมาสที 4 ของปี 2564 บริ ษทั ซี .พี. รี เทล โฮลดิง จํากัด (“CPRH”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมที บริ ษทั ถือหุ้น
ทางอ้อมในสัดส่ วนร้อยละ 20.00 ผ่านบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ ง (บริ ษทั ซี.พี. เมอร์ แชนไดซิ ง จํากัด (“CPM”)) ได้เข้าทํา
การโอนกิ จ การทังหมด (“EBT”) ให้ แ ก่ Makro โดย Makro ได้ อ อกและจั ด สรรหุ ้ น สามั ญ เพิ มทุ น จํา นวน
5,010,323,500 หุ้น มู ลค่า ทีตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ นมูลค่ ารวมทังสิ น
217,949 ล้านบาท ให้แก่ CPRH เพือชําระเป็ นค่าตอบแทนสําหรับการทํา EBT ดังกล่าว แทนการชําระด้วยเงินสด
(Payment in Kind)
เมื อวัน ที 25 ตุล าคม 2564 รายการ EBT ของ CPRH เสร็ จสมบูร ณ์และ CPRH ได้จดทะเบี ยนเลิ ก บริ ษทั และเริ ม
ดําเนินการชําระบัญชีในวันเดียวกัน โดย CPRH ได้โอนทรัพย์สินทังหมด รวมถึงหุน้ สามัญใน Makro ให้แก่ผถู้ ือหุ้น
ของ CPRH ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ซึง CPM ได้รับหุน้ Makro จํานวน 1,002,064,700 หุน้ ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีสัดส่ วน
การถือหุ ้นทางอ้อมร้อยละ 10.21 ใน Makro การปันส่ วนราคาซือต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ทีได้มาทีระบุได้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีได้มาทีระบุได้และหนี สิ นทีรับมาจากการซื อ
ธุรกิจในครังนี โดยผลแตกต่างถูกบันทึกเป็ นค่าความนิ ยมจากการซื อจํานวน 22,755 ล้านบาท เป็ นส่ วนหนึ งของ
มูลค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่ วนได้เสี ยในงบการเงิ นรวม อย่างไรก็ ตาม ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 การ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมยังไม่แล้วเสร็ จ การประเมินมู ลค่ายุติ ธรรมดังกล่าวจึงเป็ นการประมาณการเพือใช้ใ นการ
บันทึกบัญชี
ณ วันทีซื อ เงิ นลงทุนใน CPRH ในงบการเงิ นรวม มี มูลค่าตามบัญชี 40,751 ล้านบาท โดยมูลค่ายุติธรรมของเงิ น
ลงทุน ใน Makro คํา นวณจากราคาปิ ด ณ วันเดี ย วกัน มี มู ลค่ า 48,600 ล้า นบาท ทังนี กลุ่ มบริ ษ ัทมี ก ําไรจากการ
แลกเปลียนเงินลงทุนด้วยหุ้นในงบกําไรขาดทุนรวมเป็ นจํานวนเงิน 7,849 ล้านบาท
จากการได้มาซึ งหุ ้น Makro ตามทีกล่าวมาข้างต้นเป็ นผลให้ CPM มีหน้าทีต้องทําคําเสนอซื อหลักทรัพย์ทังหมด
(Mandatory Tender Offer) ผลการรับซื อหุ ้น Makro ในราคาหุ ้นละ 43.50 บาท ในช่วงระหว่างวันที 27 ตุลาคม - 30
พฤศจิกายน 2564 CPM รับซือหุน้ สามัญใน Makro จํานวน 1,372 หุน้ คิดเป็ นมูลค่า 0.06 ล้านบาท
ช่วงระหว่างวัน ที 4 - 9 ธันวาคม 2564 Makro ได้ด ําเนิ น การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุ นให้แก่ป ระชาชน
ทัวไป (“PO”) ซึ ง CPM ได้นาํ หุ้น Makro จํานวน 66,000,000 หุ ้น ร่ วมเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไปด้วย ภายหลัง
การ PO เสร็ จสิ น CPM มี หุ้ นสามัญใน Makro คงเหลื อ 936,066,072 หุ้น ทํา ให้ กลุ่ ม บริ ษ ัทมี สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น
ทางอ้อมร้อยละ 8.85 ใน Makro
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที 31 ธันวาคม สําหรับแต่ละปี สินสุดวันเดียวกัน มีดงั นี

ประเทศที
ดําเนินธุรกิจ
หลักทรัพย์ ในความต้ องการของตลาด
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) *
รวม
หลักทรัพย์ ทไม่
ี ใช่ หลักทรั พย์ในความต้ องการของตลาด
บริ ษทั ซี.พี. รี เทล โฮลดิง จํากัด
บริ ษทั นว 84 จํากัด
บริ ษทั รอส บรี ดเดอร์ส สยาม จํากัด
บริ ษทั สยาม ริ เวีย จํากัด
บริ ษทั อาร์ เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จํากัด

(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ทังทางตรง
และทางอ้อม)
(ร้ อยละ)
2564
2563

วิธีราคาทุน
2564
2563

ไทย
ไทย

33.99
8.85

34.10
-

87,929
45,451
133,380

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

25.00
49.99
29.99
49.98

20.00
25.00
49.99
29.99
49.98

160
35
30
2
86

วิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563

85,163 108,271
- 45,591
85,163 153,862
40,973
160
35
23
2

172
153
10
240

การด้อยค่า
สะสม
2564
2563

103,208
103,208

-

-

40,931
163
151
15
206

-

-

ส่วนได้เสีย สุทธิ
2564
2563
108,271 103,208
45,591
153,862 103,208
172
153
10
240

40,931
163
151
15
206

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่ อ)

(หน่ วย: ล้ านบาท)

ประเทศที
ดําเนินธุรกิจ
A.P.P Enterprise INC.
ฟิ ลิปปิ นส์
**
BHJ Kalino Food AB
สวีเดน
C.P. Aquaculture (India) Private Limited
อินเดีย
Chia Tai Conti (Cixi) Investment Management Co., Ltd.
จีน
***
Chia Tai Investment Co., Ltd.
จีน
Cixi Zhuda Investment Centre Limited Partnership
จีน
Conti Chia Tai International Limited
จีน
Rosleko Sp. z o.o.
โปแลนด์
****
Sao Ta Foods Joint Stock Company
เวียดนาม
*****
Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd.
จีน
รวม
รวมทังสิ น

งบการเงินรวม

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ทังทางตรง
และทางอ้อม)
(ร้ อยละ)
2564
2563
39.60
15.08
26.12
18.29
23.77
26.12
26.67
16.48
14.12

39.60
15.08
31.70
26.12
18.28
0.52
26.12
14.12

วิธีราคาทุน
2564
2563

วิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563

8
117
24
24
29
26
176
595
8
8
4
4
71,045 71,045 73,250 70,484
4
4
1,052
1,052
916 1,409
1,193
1,190
424
424
590
530
73,977 113,922 76,566 114,631
207,357 199,085 230,428 217,839
87

การด้อยค่า
สะสม
2564
2563
-

-

ส่วนได้เสี ย สุทธิ
2564
2563
8
29
4
73,250
4
916
1,190
590
76,566
230,428

117
26
595
4
70,484
1,409
530
114,631
217,839

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม
Makro เป็ นบริ ษทั ร่ วมทีถือหุ น้ โดย CPM ในอัตราร้อยละ 8.85 ของหุ น้ ทีออกและจําหน่ายแล้ว โดย CPM เป็ นบริ ษทั ย่อยทีบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรงในอัตราร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทังหมดทีออกจําหน่าย
แล้วของ CPM และถือเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เนืองจากมีตวั แทนอยู่ในคณะกรรมการ รวมทังมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื องทีสําคัญของ Makro กลุ่ม
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนใน Makro ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย
*

BHJ Kalino Food AB (“BHJ”) เป็ นบริ ษทั ร่ วมทีถือหุ้นโดย CPF Denmark A/S (“CPF DM”) ในอัตราร้อยละ 29.00 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ว โดย CPF DM เป็ นบริ ษทั ย่อยทีบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อมในอัตราร้อยละ 51.99 ของหุ น้ ทังหมดทีออกจําหน่ายแล้วของ CPF DM ดังนันกลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินลงทุนใน BHJ ในอัตราร้อยละ 15.08 ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย
**

Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”) เป็ นบริ ษทั ร่ วมทีถือหุ ้นโดย C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ในอัตราร้อยละ 35.00 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ว โดย CPP เป็ นบริ ษทั ย่อยทีบริ ษทั
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในอัตราร้อยละ 52.25 ของหุ้นทังหมดทีออกจําหน่ ายแล้วของ CPP ดังนันกลุ่มบริ ษทั จึงบันทึกเงินลงทุนใน CTI ในอัตราร้อยละ 18.29 ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วน
ได้เสี ย เนืองจาก CPP เป็ นผูม้ ีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญในบริ ษทั ดังกล่าวโดยมีตวั แทนอยู่ในคณะกรรมการ รวมทังมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรืองทีสําคัญ
ของบริ ษทั ดังกล่าว
***

Sao Ta Foods Joint Stock Company (“Sao Ta”) เป็ นบริ ษทั ร่ วมทีถือหุ้นโดย C.P. Vietnam Corporation (“CPV”) ในอัตราร้อยละ 24.90 ของหุ ้นทีออกและจําหน่ายแล้ว โดย CPV เป็ นบริ ษทั ย่อยที
บริ ษทั ถือหุ น้ ทางอ้อมในอัตราร้อยละ 66.18 ของหุน้ ทังหมดทีออกจําหน่ายแล้วของ CPV ดังนันกลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินลงทุนใน Sao Ta ในอัตราร้อยละ 16.48 ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย
****

Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd. (“Zhanjiang Deni”) เป็ นบริ ษทั ร่ วมทีถื อหุ้นโดย Chia Tai Enterprises International Limited (“CTEI”) ในอัตราร้อยละ 28.00 ของหุ้นทีออกและจําหน่ ายแล้ว
โดย CTEI เป็ นบริ ษทั ย่อยทีบริ ษทั ถือหุ ้นทางตรงและทางอ้อมในอัตราร้อยละ 50.43 ของหุ้นทังหมดทีออกจําหน่ายแล้วของ CTEI ดังนันกลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินลงทุนใน Zhanjiang Deni ในอัตรา
ร้อยละ 14.12 ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย
*****
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่ อ)

ประเทศที
ดําเนินธุรกิจ
หลักทรัพย์ ในความต้ องการของตลาด
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
รวม

ไทย

หลักทรัพย์ ทไม่
ี ใช่ หลักทรัพย์ ในความต้ องการของตลาด
บริ ษทั นว 84 จํากัด
ไทย
อินเดีย
C.P. Aquaculture (India) Private Limited
Lotus Distribution International Company Limited บริ ติช เวอร์ จิน
ไอซ์แลนด์
รวม
รวมทังสิ น

(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ร้ อยละ)
2564
2563

วิธีราคาทุน
2564
2563

การด้อยค่า
สะสม
2564
2563

ราคาทุน - สุทธิ
2564
2563

0.28

0.97

1,486
1,486

5,198
5,198

-

-

1,486
1,486

5,198
5,198

25.00
-

25.00
31.70

160
-

160
176

-

-

160
-

160
176

20.50

20.50

1
161
1,647

1
337
5,535

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)

160
1,646

336
5,534

บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (“CP ALL”) เป็ นบริ ษทั ร่ วมทีบริ ษทั ถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 0.28 ของหุน้ ทีออกและจําหน่ายแล้ว และถือเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เนืองจากมีตวั แทนอยู่
ในคณะกรรมการ รวมทังมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรื องทีสําคัญของบริ ษทั ดังกล่าว บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนใน CP ALL ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีราคาทุน
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
บริ ษัทร่ วมทีมีสาระสําคัญ
ตารางต่อไปนี สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมทีกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามีสาระสําคัญปรับปรุ งด้วยรายการปรับปรุ ง ณ วันทีซื อ โดยแสดงการกระทบยอดระหว่างข้อมูลทางการเงินกับมูลค่าตาม
บัญชีของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวโดยสรุ ปดังนี
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย
2564
2563
ข้ อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
รายได้
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ร่ วม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ

Chia Tai Investment
Co., Ltd.
2564
2563

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
2564

(หน่ วย: ล้ านบาท)
บริ ษทั ซี .พี. รี เทล
โฮลดิง จํากัด*
2563

594,085

546,527

224,058

32,455

74,049

9,716

11,987
1,834
13,821
933
(933)

16,503
598
17,101

(4,669)
26,924
22,255

6,167
(520)
5,647

1,488
(140)
1,348

(158)
(48)
(206)

14,754

400
16,701

700
21,555

5,647

1
1,347

(206)

165,773
766,680
(214,888)
(424,758)
292,807

81,404
441,950
(203,003)
(208,756)
111,595

88,111
279,904
(103,733)
(46,776)
217,506

79,895
220,385
(71,153)
(26,187)
202,940

110,000
459,549
(118,211)
(162,781)
288,557

90

44,786
131,242
(165,407)
(37,289)
(26,668)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม

ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ร่ วม
การกระทบยอดมูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสียในบริษัทร่ วม
ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในสินทรัพย์สุทธิของ
บริ ษทั ร่ วม ณ วันที 1 มกราคม / วันทีซือ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมส่วนทีเป็ นของกลุ่มบริ ษทั
เงินปันผลรับระหว่างปี
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงมาตรฐานบัญชี
ส่วนต่างจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการลงทุน
ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในสินทรัพย์สุทธิของ
บริ ษทั ร่ วม ณ วันสิ นปี
ค่าความนิยม
ต้นทุนทีเกียวข้อง
รับโอนจากสํารองป้ องกันความเสียงในกระแสเงินสด
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสียในบริษัทร่ วม ณ วันที 31 ธันวาคม
*

บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย
2564
2563
204,035
31,243
88,773
80,352

Chia Tai Investment
Co., Ltd.
2564
2563
6,816
6,415
210,690
196,525

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
2564
501
288,056

(หน่ วย: ล้ านบาท)
บริ ษทั ซี .พี. รี เทล
โฮลดิง จํากัด*
2563
7
(26,675)

27,400
5,012
(2,760)
522

25,845
5,678
(3,801)
(479)
157

35,759
3,941
(1,284)
108

1,128
(1,689)
36,496

25,900
149
(564)

(5,294)
(41)
-

30,174
78,097
108,271

27,400
75,808
103,208

38,524
34,725
73,249

35,935
34,549
70,484

25,485
20,051
55
45,591

(5,335)
45,304
165
797
40,931

เลิกกิจการปี 2564
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
บริ ษัทร่ วมทีไม่ มีสาระสําคัญ
ตารางต่อไปนีสรุ ปข้อมูลทางการเงินของส่ วนได้เสียในบริ ษทั ร่ วมทีไม่มีสาระสําคัญของกลุ่มบริ ษทั
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยในบริษัทร่ วมทีไม่ มีสาระสําคัญ
3,317
3,216
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ใน
- กําไรจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื อง
200
560
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
29
326
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
229
886
หนีสินทีอาจเกิดขึนในส่ วนทีเกียวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
13

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในหนี สิ นทีอาจเกิดขึน
13

เงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายการเคลือนไหวในระหว่างปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2564
2563
21,014
19,434
798
359
591
2,121
1,142
232
(1,133)
(525)

ณ วันที 1 มกราคม
ซือ/ลงทุนเพิม
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจากเงินลงทุน
เงินปันผลรับ
โอนส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้าทีมีอยู่ก่อนการ
เปลียนสภาพเป็ นบริ ษทั ย่อย
ตัดส่วนได้เสียในการร่ วมค้าจากการ
สูญเสียการควบคุมในบริ ษทั ย่อย
อืนๆ
ณ วันที 31 ธันวาคม
92

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
4,360
4,360
-

-

(29)

-

-

22,412

(572)
(6)
21,014

4,360

4,360

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม
รายละเอียดเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที 31 ธันวาคม สําหรับแต่ละปี สินสุดวันเดียวกันมีดงั นี

บริ ษทั ซี พ-ี เมจิ จํากัด (“CP-Meiji”) *
Andhra Pradesh Broodstock Multiplicationcentre
Private Limited **
Camanor Produtos Marinhos S.A.
CP-MP Logistics Joint Stock Company
ECI Metro Enterprises (Hongkong) Co., Ltd.
ECI Metro Investment Co., Ltd.
Feng Sheng Livestock Co., Ltd
HyLife Group Holdings Ltd. **
SuperDrob S.A.

งบการเงินรวม

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ทังทางตรง
และทางอ้อม)
(ร้ อยละ)
2564
2563

วิธีราคาทุน
2564
2563

วิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563

ไทย

59.99

59.99

1,200

1,200

2,859

2,664

-

-

2,859

2,664

อินเดีย
บราซิ ล
เวียดนาม
ฮ่องกง
จีน
ไต้หวัน

74.99
40.00
32.43
25.21
25.21
19.51
50.10
49.45

74.99
40.00
32.43
25.21
25.21
19.51
50.10
49.45

98
566
4
1,296
107
10,703
3,794

98
566
4
1,296
107
9,988
3,794

90
373
2
3,174
112
12,344
3,366

91
409
2
2,986
107
11,272
3,476

-

-

90
373
2
3,174
112
12,344
3,366

91
409
2
2,986
107
11,272
3,476

ประเทศที
ดําเนินธุรกิจ
หลักทรัพย์ ทไม่
ี ใช่ หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด

(หน่ วย: ล้ านบาท)

แคนาดา
โปแลนด์
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การด้อยค่า
สะสม
2564
2563

ส่วนได้เสี ย สุทธิ
2564
2563

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม
รายละเอียดเงินลงทุนในการร่ วมค้า (ต่ อ)

ประเทศที
ดําเนินธุรกิจ

Well Well Invest S.A.
Westbridge Foods Holding B.V. **
รวม

*

โปแลนด์
เนเธอร์แลนด์

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ทังทางตรง
และทางอ้อม)
(ร้ อยละ)
2564
2563

33.33
49.99

49.99

(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

วิธีราคาทุน
2564
2563

83
6
17,857

6

17,059

วิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563

86
6
22,412

7

21,014

การด้อยค่า
สะสม
2564
2563

-

-

ส่วนได้เสี ย สุทธิ
2564
2563

86
6
- 22,412

7

21,014

CP-Meiji เป็ นการร่ วมค้า เนืองจากตามข้อบังคับของ CP-Meiji ได้กาํ หนดให้ผลู้ งทุนมีอาํ นาจควบคุมร่ วมกันในการตัดสิ นใจทีสําคัญทางการเงินและการดําเนิ นงาน และมีสิทธิในสิ นทรัพย์สุทธิของ
CP-Meiji กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้า ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม

**

Andhra Pradesh Broodstock Multiplicationcentre Private Limited, HyLife Group Holdings Ltd. และ Westbridge Foods Holding B.V. เป็ นการร่ วมค้า เนืองจากผูล้ งทุนมีอาํ นาจควบคุมร่ วมกันในการ
ตัดสินใจทีสําคัญทางการเงินและการดําเนิ นงาน และมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิ ของ Andhra Pradesh Broodstock Multiplicationcentre Private Limited, HyLife Group Holdings Ltd. และ Westbridge
Foods Holding B.V. กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้า ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วว่าไม่มีส่วนได้เสียในการร่ วมค้ารายใดรายหนึ งทีมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั
การร่ วมค้ าทีไม่ มีสาระสําคัญ
ตารางต่อไปนี สรุ ปข้อมูลทางการเงินของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้าทีไม่มีสาระสําคัญจากจํานวนเงิน
ทีรายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ยในการร่ วมค้าทีไม่ มีสาระสําคัญ
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ใน
- กําไรจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื อง
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

22,412

21,014

591
1,142
1,733

2,121
229
2,350

หนีสิ นทีอาจเกิดขึนและภาระผูกพันในส่ วนทีเกียวกับเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่ วมกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในภาระผูกพัน

758

95

627

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
รายละเอียดเงินลงทุนในการร่ วมค้า (ต่ อ)
(หน่ วย:ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเทศที
ดําเนินธุรกิจ
หลักทรัพย์ ทไม่
ี ใช่ หลักทรั พย์ในความต้ องการของตลาด
Camanor Produtos Marinhos S.A.
SuperDrob S.A.
รวม

บราซิล
โปแลนด์

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ร้ อยละ)
2564
2563
40.00
49.45

40.00
49.45
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วิธีราคาทุน
2564
2563
566
3,794
4,360

566
3,794
4,360

การด้อยค่า
สะสม
2564
2563
-

-

ราคาทุน - สุทธิ
2564
2563
566
3,794
4,360

566
3,794
4,360

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
14

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่
ณ วันที 1 มกราคม 2563
เพิมขึน
ได้มาจากการซื อธุรกิจ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
โอน
โอนจากอสังหาริ มทรัพย์
เพือการลงทุน
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์
เพือการลงทุน
จําหน่ายบริ ษทั ย่อยที
สูญเสี ยการควบคุม
จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564

อาคาร
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค

ทีดิน

(หน่ วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
เครื องจักร
และ
อุปกรณ์

อืนๆ

สินทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตัง

รวม

33,489
184
104
14,866
460

114,160
430
1,445
9,301

112,410
1,503
826
8,464

14,137
1,210
48
739

21,001
24,381
41
(19,302)

295,197
27,708
2,464
14,866
(338)

-

133

-

26

-

159

(82)

(35)

-

-

-

(117)

(370)
(29)

(17,926)
(798)

(17,126)
(1,917)

(3,099)
(672)

(4,596)
(4)

(43,117)
(3,420)

480

506

2,282

(65)

(433)

2,770

49,102

107,216

106,442

12,324

21,088

296,172
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
14

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่ วย: ล้านบาท)

เพิมขึน
ได้มาจากการซื อธุรกิจ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
โอน
โอนจากอสังหาริ มทรัพย์
เพือการลงทุน
จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

ทีดิน
74
2,907
222
424

อาคาร
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค
378
5,756
8,802

เครื องจักร
และ
อุปกรณ์
1,714
2,432
7,636

273
(254)

28
(1,182)

1,072
53,820

6,434
127,432
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อืนๆ
1,283
366
1,990

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตัง
21,022
49
(18,999)

รวม
24,471
11,510
222
(147)

(2,251)

(792)

(33)

301
(4,512)

6,564
122,537

769
15,940

2,145
25,272

16,984
345,001

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
14

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
อาคาร
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค

เครื องจักร
และ
อุปกรณ์

-

(40,020)
(6,062)
(158)
213

(51,580)
(8,881)
(63)
(161)

(9,272)
(1,354)
(3)
(21)

-

(100,872)
(16,297)
(224)
31

-

7,322
587

9,835
1,533

2,244
620

-

19,401
2,740

-

83

(968)

72

-

(813)

-

(38,035)

(50,285)

(7,714)

-

(96,034)

ทีดิน
ค่าเสือมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2563
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอน
จําหน่ายบริ ษทั ย่อยที
สูญเสียการควบคุม
จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
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สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตัง

อืนๆ

รวม

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
14

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่ วย: ล้ านบาท)
อาคาร
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารและ
ระบบ
สาธารณูปโภค

ทีดิน

งบการเงินรวม

เครื องจักร
และ
อุปกรณ์

อืนๆ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตัง

รวม

-

(5,911)

(9,178)

(1,384)

-

(16,473)

-

227
109
731

40
13
1,749

6
85
490

-

273
207
2,970

-

(2,166)
(45,045)

(2,863)
(60,524)

(408)
(8,925)

-

(5,437)
(114,494)

มูลค่ าสุทธิทางบัญชี
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

ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
กลับรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่า
โอน
จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
14

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่
ณ วันที 1 มกราคม 2563
เพิมขึน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
โอน
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
เพิมขึน
โอน
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการ
ด้ อยค่าสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2563
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

อาคาร
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารและ
ระบบ
สาธารณูปโภค

ทีดิน

(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องจักร
และ
อุปกรณ์

อืนๆ

สินทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตัง

รวม

6,383
2,838
-

12,536
151
(80)

11,418
65
465
(272)

1,044
20
2
(29)

487
251
(621)
-

31,868
336
2,838
(3)
(381)

9,221
9,221

12,607
54
(118)
12,543

11,676
89
132
(137)
11,760

1,037
27
5
(15)
1,054

117
174
(191)
100

34,658
290
(270)
34,678

-

(7,857)
(671)
68

(7,966)
(693)
261

(953)
(41)
29

-

(16,776)
(1,405)
358

-

(8,460)
(631)
104
(8,987)

(8,398)
(637)
118
(8,917)

(965)
(36)
14
(987)

-

(17,823)
(1,304)
236
(18,891)
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
14

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

ทีดิน
9,221
9,221

อาคาร
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารและ
ระบบ
สาธารณูปโภค
4,147
3,556

(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องจักร
และ
อุปกรณ์
3,278
2,843

อืนๆ
72
67

สินทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตัง
117
100

รวม
16,835
15,787

ต้นทุนการกูย้ ืมในปี 2564 ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที เกียวข้องกับการได้มาซึ งทีดิน อาคาร และอุปกรณ์จาํ นวน 335 ล้านบาท
และ 2 ล้านบาท ตามลําดับ (2563: 434 ล้ านบาท และ 4 ล้ านบาท ตามลําดับ) ได้บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ งของต้นทุนสิ นทรัพย์
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
ราคาประเมินของทีดินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ซึ งประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม
ด้วยวิธีเปรี ยบเทียบข้อมูลตลาด มีจาํ นวนเงินรวม 53,820 ล้านบาท และ 9,221 ล้านบาท ตามลําดับ (2563: 49,102 ล้ านบาท และ 9,221
ล้านบาท ตามลําดับ)
การวัดมูลค่ายุติธรรมของทีดิ นดังกล่าวถูกจัดลําดับชันการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที 2 เป็ นจํานวนเงิ น 254 ล้านบาท และ
ระดับ 3 เป็ นจํานวนเงิน 53,566 ล้านบาท จากเกณฑ์ขอ้ มูลทีนํามาใช้ในเทคนิ คการประเมินมูลค่ายุติธรรม (2563: ระดับที 2 เป็ น
จํานวน 254 ล้ านบาท และระดับที 3 เป็ นจํานวนเงิน 48,848 ล้านบาท)
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
เทคนิ คการประเมินมูลค่าและข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ที มีนัยสําคัญที ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของทีดิ นแสดงในตาราง
ดังต่อไปนี

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
วิธีเปรี ยบเทียบข้อมูลตลาด

15

ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลทีไม่
สามารถสั งเกตได้ ทีมีนยั สํ าคัญและ
การวัดมูลค่ายุติธรรม

ข้ อมูลทีไม่สามารถสั งเกตได้
ทีมีนัยสํ าคัญ
ราคาเสนอขายและราคาซื อขายจริ ง
ของทีดินเปรี ยบเทียบทีคล้ายคลึงกัน
ปรับด้วยปัจจัยความต่างอืนๆ

มูลค่ายุติธรรมทีประมาณการไว้จะ
เพิมขึน (ลดลง) หากราคาต่อพืนที
สูงขึน (ลดลง)

สั ญญาเช่ า
ในฐานะผู้เช่ า
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

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

-

-

34,664

32,373

373

423

สินทรัพย์ สิทธิการใช้
ทีดินและอาคาร

รวม

2564

2563

ในปี 2564 สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เพิมขึนเป็ นจํานวน 5,915 ล้านบาท และ 215 ล้านบาท
ตามลําดับ (2563: 6,590 ล้ านบาทและ 316 ล้ านบาท ตามลําดับ)
กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาเช่าหลายฉบับกับบริ ษทั และบุคคลอื นๆ ซึ งครอบคลุมการเช่าอาคารสํานักงานพร้อมสิ งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ทีดิน ฟาร์มเลียงสัตว์ ยานพาหนะและอืนๆ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 57 ปี ซึงจะสินสุ ดในปี 2565 ถึง
2621
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
2564
2563

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
จํานวนทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ค่าเสือมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
- ทีดินและอาคาร
- อุปกรณ์
- ยานพาหนะ
ดอกเบียจ่ายของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับสัญญาเช่าระยะสัน
ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ทีมี
มูลค่าตํา
ค่าเช่าจ่ายทีผันแปรตามยอดขาย
รวมค่าเช่ าจ่ าย
ค่าเช่าทีอาจเกิดขึน

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

3,955
425
609
2,703

3,810
283
559
2,469

144
12
106
11

133
11
82
12

1,718

1,633

52

91

22
74
1,814

34
55
1,722

1
3
56

1
92

656

2,155

3

4

ในปี 2564 กระแสเงิ นสดจ่ายทังหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีจาํ นวน 6,860 ล้านบาท และ 316
ล้านบาท ตามลําดับ (2563: 6,704 ล้ านบาทและ 322 ล้ านบาท ตามลําดับ)
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
16

ค่าความนิยม
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม
ได้มาจากการซือธุรกิจ
ปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
จําหน่ายบริ ษทั ย่อยทีสูญเสี ยการควบคุม
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม

60,666
656
5,596
66,918

89,942
38
(1)
(28,547)
(766)
60,666

ขาดทุนจากการด้ อยค่า
ณ วันที 1 มกราคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที 31 ธันวาคม

(6,101)
(6,101)

(2,180)
(3,921)
(6,101)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม
ณ วันที 31 ธันวาคม

54,565
60,817

87,762
54,565

ค่ า ความนิ ย มถู ก ปั น ส่ ว นให้กับ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดตามส่ ว นงาน และประเทศที ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ
ค่าความนิ ยมส่ วนใหญ่เกิดจากการทีบริ ษทั ซื อหุ้นใน C.P. Pokphand Co., Ltd., JSC Poultry Production Severnaya
และ Bellisio Investment, LLC
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
การทดสอบการด้อยค่า
ในการประเมินและทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั กําหนดมู ลค่าที จะได้รับคื นจากมู ลค่าทีสู งกว่า ระหว่างมูลค่า
จากการใช้ ซึ งประมาณจากการคิ ด ลดกระแสเงิ น สดที คาดว่า จะได้รั บ ในอนาคต และมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ด้วย
ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องหากมีการขายธุรกิจ
ทังนี ในการจัด ทํา ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตที กลุ่ ม บริ ษัท คาดว่ าจะได้รั บ นัน มาจากการกํา หนด
ข้อ สมมติ ท างการเงิ น จากการประเมิ น ในระยะยาวของผู ้บ ริ หารโดยพิ จ ารณาจากปั จ จั ย ต่ า งๆ ที เกี ยวข้อ ง
แนวโน้ม การเติ บ โตในอนาคตของอุ ต สาหกรรมที เกี ยวข้อ ง และข้อ มู ล ทางการเงิ น ในอดี ต จากแหล่ ง ข้อมูล
ภายนอกและภายใน
ข้อสมมติหลักที ใช้ในการประมาณการมูลค่ าที จะได้รับคืนมีด ังนี
อัตราคิดลด
อั ต ราคิ ด ลดที ใช้ ม าจากต้ น ทุ น ถั ว เฉลี ยถ่ ว งนํ าหนั ก ของเงิ นทุ น (Weighted Average Cost of Capital) ซึ ง
ประกอบด้วยข้อสมมติ ท างการเงิน ที สําคัญ ได้แก่ สัดส่ วนโครงสร้างทางการเงิ น เป้ าหมาย ต้นทุน ของหนี สิ น
และต้นทุนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราการเติบโตสุดท้ าย
อัตราการเติบโตสุ ดท้ายพิจารณาจากค่าเฉลียการเติบโตระยะยาวของดัชนีผูบ้ ริ โภค อัตราเงินเฟ้ อ อัตราการเติบโต
ระยะยาวของอุ ต สาหกรรมที เกี ยวข้อ งในประเทศที ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ และแผนการเติ บ โตในระยะยาว รวมถึ ง
การเปรี ยบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ประมาณการกระแสเงินสดทีกลุ่มบริ ษัทคาดว่ าจะได้ รับในอนาคต
ประมาณการกระแสเงิ น สดที กลุ่ ม บริ ษัท คาดว่ า จะได้รั บ ในอนาคต โดยหลัก ประกอบด้ว ยการประมาณการ
เติบโตของรายได้ รวมทังต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง โดยพิจารณาจากอัตราเติบโตถัวเฉลียในอดีตทีผ่านมา
และประมาณการปริ ม าณขาย ราคาขาย และค่า ใช้จ่ า ย โดยอ้า งอิ งถึ งแนวโน้ม การเติ บ โตของตลาด ประกอบ
กับแผนกลยุทธ์และการดําเนินธุรกิจในอนาคต
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
17

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนอืน

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2563
เพิมขึน
ได้มาจากการซือธุรกิจ
โอน
จําหน่ายบริ ษทั ย่อยที
สูญเสี ยการควบคุม
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
เพิมขึน
ได้มาจากการซือธุรกิจ
โอน
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

(หน่ วย: ล้านบาท)

ค่าพัฒนา
ระบบงาน

ต้นทุน
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

760
63
45

1,824
88
1

6,721
-

11,862
460
4
7

21,167
611
4
53

1

16

(1,516)
188

(2,696)
(37)
325

(4,212)
(37)
530

869
168
3
17
(38)
44
1,063

1,929
5
71
189
2,194

5,393
560
5,953

9,925
124
(5)
(17)
872
10,899

18,116
297
3
83
(55)
1,665
20,109
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ความสัมพันธ์
กับลูกค้า

เครื องหมาย
การค้า
ค่าสิทธิ และอืนๆ

รวม

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
17

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนอืน (ต่ อ)

ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
โอน
จําหน่ายบริ ษทั ย่อยที
สูญเสี ยการควบคุม
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

ค่าพัฒนา
ระบบงาน

ต้นทุน
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

งบการเงินรวม
ความสัมพันธ์
กับลูกค้า

(หน่ วย: ล้านบาท)
เครื องหมาย
การค้า
ค่าสิ ทธิและอืนๆ

รวม

(493)
(67)
-

(359)
(121)
-

(1,586)
(490)
-

(4,324)
(481)
1

(6,762)
(1,159)
1

(1)

1

536
(44)

2,646
11
(202)

3,182
11
(246)

(561)
(73)
5
(34)
(663)

(479)
(148)
(55)
(682)

(1,584)
(420)
(177)
(2,181)

(2,349)
(440)
13
(158)
(2,934)

(4,973)
(1,081)
18
(424)
(6,460)

308
400

1,450
1,512

3,809
3,772

7,576
7,965

13,143
13,649
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
17

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนอืน (ต่อ)

ค่าพัฒนา
ระบบงาน

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2563
โอน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
เพิมขึน
ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อืนๆ

รวม

7
7
7

106
2
108
1
(5)
104

113
2
115
1
(5)
111

ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

(6)
(6)
(6)

(79)
(6)
(85)
(6)
5
(86)

(85)
(6)
(91)
(6)
5
(92)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

1
1

23
18

24
19
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
18

หนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย

ส่ วนทีหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
ตัวแลกเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
รวม

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

70,992
17,964
1,456
90,412

63,846
38,754
423
103,023

8,488
8,488

5,400
18,158
13,251
36,809

27,465
11,600
4,439
43,504

13,692
20,450
2,885
4,173
41,200

683
11,600
146
12,429

8,500
217
8,717

รวมส่ วนทีหมุนเวียน

133,916

144,223

20,917

45,526

ส่ วนทีไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ น้ กู้
หุ น้ กูอ้ นุพนั ธ์
หนีสินตามสัญญาเช่า

101,733
190,190
9,317
29,461

2,467
111,140
225

รวมส่ วนทีไม่หมุนเวียน
รวมทังสิ น

330,701
464,617

79,178
156,790
8,228
27,692
271,888
271,888

2,858
92,740
186
95,784
95,784

6
6

ส่ วนของหนีสิ นระยะยาวทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ น้ กู้
หุ น้ กูอ้ นุพนั ธ์
หนีสินตามสัญญาเช่า
รวม
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416,111

113,832
134,749

141,310

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีเงินกูย้ ืมระยะยาวส่ วนทีมีหลักประกันเป็ นจํานวนเงิน
รวม 25,783 ล้านบาท) 2563 :15,857 ล้านบาท( ซึงคําประกันโดยสิ นทรัพย์ต่างๆ คือ ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึงมี
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 13,731 ล้านบาท )2563 :11,156 ล้านบาท( สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
ซึงส่ วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรัพย์สิทธิ การเช่า สิ นค้าคงเหลือ และลูกหนี สุ ทธิเจ้าหนี ซึ งมีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน
7,252 ล้านบาท )2563 :6,339 ล้ านบาท( หุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศซึ งมีมูลค่ารวมประมาณ 1,102 ล้าน
บาท )2563 :4,548 ล้านบาท(
ทังนี กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาเงินกูท้ ีสําคัญกับสถาบันการเงินดังนี
CPF Investment Limited (“CPFI”)
CPFI ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อยทีบริ ษทั ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100.00 ของหุ้นทีออกและชําระแล้วมีสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว
กับสถาบันการเงิ นหลายแห่ ง ในวงเงินกู้ต ามสัญญารวม 2,468 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ในอัต ราดอกเบีย LIBOR บวก
อัตราทีกําหนด โดยจะครบกําหนดภายในปี 2570
CPFI ได้ใช้เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวข้างต้นในการลงทุนและการดําเนิ นงานทัวไป และต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขต่างๆ ที
กําหนดไว้ในสัญญา
C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”)
CPP ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อยทีกลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 52.25 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ว มีสัญญาเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวกับสถาบันการเงินหลายแห่ ง (“สัญญา”) เป็ นจํานวนเงิน 595 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ในอัตราดอกเบีย LIBOR บวก
อัตราทีกําหนด โดยจะครบกําหนดภายในปี 2568
CPP ได้เบิกเงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวข้างต้นทังจํานวนแล้ว เพือนําไปชําระคืนเงินกูแ้ ละใช้ในการลงทุน และ/หรื อ
การดําเนินงานทัวไปของ CPP ทังนี CPP ต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขต่างๆ ทีกําหนดไว้ในสัญญา
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หุ้นกู้
ณ วันที 31 ธันวาคม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบางแห่งมีหุ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ดังนี

หุน้ กู้

อัตราดอกเบีย
(ร้ อยละต่ อปี )

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
1/2554 (1)
4.87 - 5.42
2/2554 (1)
5.42
2/2555
4.40 - 6.00
2/2556
4.90
1/2558
3.21 - 3.98
2/2558
3.97 - 4.51
1/2559
2.28 - 3.73
1/2561
3.05 - 3.60
2/2561
2.74 - 4.66
1/2563
3.00 - 4.00
1/2564
1.75 - 3.80
รวม

อายุหุน้ กู้
(ปี )

ครบกําหนด
ไถ่ถอน

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

10 - 30
30
10 - 20
8
5-8
8 - 12
4 - 15
7 - 10
2 - 12
4 - 15
2 - 12

2564 - 2584
2584
2565 - 2575
2564
2563 - 2566
2566 - 2570
2563 - 2574
2568 - 2571
2563 - 2567
2567 - 2578
2566 - 2576

4,000
6,000
9,000
5,500
6,940
6,000
12,000
18,300
25,000
30,000
122,740

4,000
6,000
9,000
5,500
6,940
6,000
12,000
18,300
25,000
30,000
122,740
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7,000
6,000
9,000
5,500
5,500
6,940
6,000
12,000
18,300
25,000
101,240

7,000
6,000
9,000
5,500
5,500
6,940
6,000
12,000
18,300
25,000
101,240

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หุ้นกู้ (ต่ อ)

หุน้ กู้

อัตราดอกเบีย
(ร้ อยละต่ อปี )

อายุหุน้ กู้
(ปี )

บริษัท ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“CPFTH”)
1/2559
3.10 - 4.15
5 - 12
2/2559
2.51 - 3.95
7 - 15
1/2561
2.43 - 4.43
3 - 15
1/2562
2.91 - 4.18
4 - 12
1/2563
3.15 - 4.11
5 - 15
1/2564
2.50 - 3.70
6 - 12
รวม

ครบกําหนด
ไถ่ถอน

งบการเงินรวม
2564
2563

2564 - 2571
2563 - 2574
2564 - 2576
2566 - 2574
2568 - 2578
2570 - 2576

8,550
8,000
10,500
17,000
20,000
15,000
79,050

16,000
8,000
15,000
17,000
20,000
76,000

201,790
(11,600)
190,190

177,240
(20,450)
156,790

รวมทังสิ น
หั ก ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สุทธิ
สุ ทธิ
(1)

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
122,740
(11,600)
111,140

101,240
(8,500)
92,740

หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ครังที 1/2554 ชุดที 3 จํานวน 4,000 ล้านบาท และหุ้นกูค้ รังที 2/2554 จํานวน 6,000 ล้านบาท ผูถ้ ือหุ ้นกูม้ ีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ ้นกูไ้ ด้ก่อนกําหนดไถ่
ถอนหุน้ ณ สินปี ที 15
113

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั และ CPFTH ได้นาํ หุ ้นกูด้ งั กล่าวไปขึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ไทยแล้ว ทังนี หุ ้นกูข้ องบริ ษทั และ CPFTH ได้รับการทบทวนอันดับเครดิ ตไว้ที
ระดับ “A+” โดยบริ ษทั ทริ สเรทติง จํากัด เมือวันที 7 ธันวาคม 2564 และเมือวันที 26 เมษายน 2564 ตามลําดับ
ทังนี หุ ้นกูด้ งั กล่าวข้างต้นระบุให้บริ ษทั และ CPFTH จะต้องปฏิบตั ิ ตามเงือนไขต่างๆ ทีกําหนดไว้ เช่น ต้องรักษาอัตราส่ วนหนี สิ นสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตลอด
ระยะเวลาของหุน้ กู้ เป็ นต้น
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หุ้นกู้อนุพนั ธ์
ณ วันที 31 ธันวาคม บริ ษทั ย่อยบางแห่งมีหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ ดังนี
งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

C.P. Foods Holdings Limited (“CPFH”)
C.P. Foods Capital Limited (“CPFC”)
รวม

9,317
9,317

2,885
8,228
11,113

-

-

หั ก ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สุ ทธิ

9,317

(2,885)
8,228

-

-

C.P. Foods Capital Limited (“CPFC”)
เมือวันที 13 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้ CPFC ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทีบริ ษทั ถือ
หุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 100.00 ของหุ ้นทีออกและชําระแล้ว ออกและเสนอขายหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ (Exchangeable Bonds)
มูลค่ารวม 275 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ครบกําหนดไถ่ถอนในปี 2568 โดยมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 0.5 ต่อปี (“หุ ้นกู”้ ) ซึงผู้
ถื อหุ ้นกู้สามารถแลกเปลี ยนเป็ นหลักทรัพย์ทีใช้แลกเปลี ยนได้ตามสัดส่ วนการถื อหุ้นกู้ โดยมีบริ ษ ัทเป็ นผูใ้ ห้การ
สนับ สนุ น (Sponsor Undertaking) โดยหลัก ทรั พ ย์ที ใช้แ ลกเปลี ยน ณ วันออกหุ ้ น กู้ เป็ นหุ ้ น ของบริ ษ ัท จํา นวน
234,000,000 หุ ้น ตามข้อกําหนดสิ ทธิของหุ้นกู้ ผูถ้ ือหุ ้นกูม้ ีสิทธิเลือก (1) แปลงสภาพหุ้นกูเ้ ป็ นหุ้นบริ ษทั หรื อ (2) ขอ
ไถ่ถอนหุ้นกูจ้ าก CPFC เมือครบ 2 ปี นับแต่วนั ทีออกหุ ้นกู้ หรื อ (3) ถือหุน้ กูไ้ ว้จนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอน โดยกรณี
(2) หรื อ (3) ผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะได้รับชําระเป็ นเงินสด ทังนีตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิของหุ้นกู้
ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นกูเ้ ลือกทีจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ ้นกูเ้ ป็ นหุ้นของบริ ษทั และจํานวนหุ้นของบริ ษทั ทังหมดทีจะต้อง
ส่ งมอบให้กับผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวเกิ นกว่าจํานวนหุ้นสู งสุ ด (Threshold) ตามทีได้ระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ ของหุ้นกู้
CPFC สามารถส่ งมอบเงินสดในจํานวนเทียบเท่ามูลค่าหุ้นบริ ษทั ส่ วนเกินจํานวนหุ ้นสูงสุดให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นกูก้ ็ได้ ตาม
อัตราส่ วนการแลกเปลียนทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ ของหุ ้นกู้ นอกจากนี CPFC ในฐานะผูอ้ อกหุ ้นกู้ มีสิทธิ ไถ่ถอน
หุ น้ กูใ้ นอัตราร้อยละ 110.58 ของยอดเงินต้นของหุ น้ กู้ ณ วันครบกําหนดไถ่ถอน
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ทังนี การออกและเสนอขายหุ ้นกูด้ งั กล่าวเสร็ จสมบูรณ์และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื อวันที 18
มิถุนายน 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าตามบัญชีของหุ้นกูด้ งั กล่าวข้างต้น มีจาํ นวนเงิน 280 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเทียบเท่า
9,317 ล้านบาท หุน้ กูด้ งั กล่างถือเป็ นหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ (Convertible Bonds) ในงบการเงินรวม (2563: 274 ล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐ หรื อเทียบเท่ า 8,228 ล้านบาท)
19

หุ้นทุนซือคืน
งบการเงินรวม
2564
2563

หุ้นสามัญของบริษัท
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม
หุ้นสามัญของบริษัททีถือโดยบริษัทย่ อย
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม
รวมทังสิ น

(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

6,088
157
6,245

6,088
6,088

6,088
157
6,245

6,088
6,088

2,909
1,178
4,087

2,909
2,909

-

-

10,332

8,997

6,245

6,088

เมือวันที 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิโครงการซื อหุ ้นคืนเพือบริ หารทางการเงิน ตาม
มาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยหุ น้ สามัญทีจะซื อคืนมี
จํานวนไม่เกิน 400 ล้านหุน้ (มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) ซึ งคิดเป็ นร้อยละ 4.65 ของจํานวนหุ น้ สามัญทีจําหน่ายได้
แล้วทังหมดของบริ ษทั ในการนี บริ ษทั จะดําเนิ นการซื อหุ ้นคืนโดยวิธีการซื อในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยมีกาํ หนดระยะเวลาซื อหุ ้นคืนตังแต่วนั ที 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 14 เมษายน 2565 ทังนี บริ ษทั จะจําหน่ายหุ ้นที
ซื อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยวันสุ ด ท้ายของการจําหน่ ายหุ้น ที ซื อคืนจะต้องไม่เ กิ นกว่าวันที
14 เมษายน 2568
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ซือหุน้ คืนจํานวน 7 ล้านหุน้ เป็ นจํานวนเงินรวม 157 ล้านบาท (2563: 198 ล้ านหุ้ น
เป็ นจํานวนเงินรวม 6,088 ล้านบาท)
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
20

เจ้าหนีการค้ าและเจ้าหนีอืน

งบการเงินรวม
2564
2563

หมายเหตุ
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน
รวม
21

6

14,663
29,709
44,372

11,886
20,426
32,312

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
265
883
1,148

199
934
1,133

ประมาณการหนีสิ นสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานเมือเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศ
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่ งหนึ งได้จดั ตังกองทุนเพือการเกษียณอายุและนําฝากไว้กบั สถาบันการเงินแห่ งหนึง
โดยให้สถาบันการเงินดังกล่าวเป็ นผูจ้ ดั การดูแลกองทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

งบการเงินรวม
2564
2563
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานทีจัดให้มีกองทุน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานทีไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
รวม
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(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

537
(347)
190

549
(328)
221

-

-

9,366
9,556

10,332
10,553

2,704
2,704

2,977
2,977

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

งบการเงินรวม
2564
2563
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบีย
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
อืนๆ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ณ วันที 31 ธันวาคม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
ณ วันที 1 มกราคม
ผลตอบแทนทีคาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ
กําไรจากการประมาณตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
เงินสมทบ
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
ณ วันที 31 ธันวาคม
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(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

10,881
(790)
904

9,927
(669)
863

2,977
(124)
233

2,726
(171)
226

(1,166)
74

752
8

(382)
-

196
-

9,903

10,881

2,704

2,977

328
1

331
2

-

-

7
33
(59)
37

11
24
(64)
24

-

-

347

328

-

-

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ค่าใช้จ่ายหรื อรายได้ทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

งบการเงินรวม
2564
2563
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลตอบแทนทีคาดไว้จากสิ นทรัพย์โครงการ
รวม

591
313
(1)
903

575
288
(2)
861

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
149
84
233

149
77
226

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื นสําหรับ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

งบการเงินรวม
2564
2563
รวมในกําไรสะสม
ณ วันที 1 มกราคม
รับรู ้ระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม

(1,402)
997
(405)

(832)
(570)
(1,402)

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(260)
306
46

(103)
(157)
(260)

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

งบการเงินรวม
2564
2563
อัตราคิดลด
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต

0.65 - 13.00
2.00 - 10.00
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0.30 - 13.00
2.00 - 8.50

(หน่ วย: ร้ อยละ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1.90
3.00 - 6.00

1.28
3.00 - 6.50

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ข้อสมมติเกียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามตารางมรณะของแต่ละประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เป็ น 11 ปี (2563: 9 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที รายงาน โดยถื อว่าข้อสมมติ อืนๆ คงที จะมี ผลกระทบต่อภาระผูกพัน ของโครงการ
ผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี

งบการเงินรวม
เพิมขึน
ลดลง

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน
ลดลง

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
อัตราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
การเปลียนแปลงของเงินเดือนในอนาคต
(เปลียนแปลงร้อยละ 1)

(815)

937

(225)

258

895

(796)

245

(219)

(820)

956

(238)

277

909

(801)

264

(232)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
อัตราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
การเปลียนแปลงของเงินเดือนในอนาคต
(เปลียนแปลงร้อยละ 1)
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
22

ส่ วนเกินทุนและทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ทีบริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มู ลค่ าหุ ้ นที จดทะเบี ยนไว้ บริ ษ ัทต้องนําเงิ นค่ าหุ ้ นส่ วนเกิ นนี ตังเป็ นทุ นสํ ารองไว้ (“ส่ วนเกิ นมู ลค่ าหุ ้ นสามัญ”)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญนี จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ส่ วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมประกอบด้วย
(ก) การเปลียนแปลงส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อยโดยทีไม่ได้ทาํ ให้บริ ษทั ใหญ่สูญเสี ยอํา นาจ
ในการควบคุม
(ข) การเปลียนแปลงในส่ วนได้เสี ยในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนเกินทุนจากรายการกับกิจการภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ส่วนเกินทุนจากรายการกับกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันทีบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นคือ ผลต่างระหว่างมูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ กบั สิ งตอบแทนทีได้รับจากรายการทีเกิดขึนจากการโอนสิ นทรัพย์และหนี สิ นในมูลค่า
ตามบัญชีของกิจการบางส่วนของบริ ษทั ให้แก่บริ ษทั ย่อยแห่งหนึงทังนีรายการส่ วนเกินทุนดังกล่าวจะถูกตัดรายการ
ในการจัดทํางบการเงินรวม
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
1) ผลต่ างจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทีบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นคือ ผลรวมสะสมของส่วนเกินจากการตีราคาทีดิ น
จนกระทังมีการจําหน่ายสิ นทรัพย์นนั
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2) สํารองการป้ องกันความเสียง
สํา รองการป้ องกันความเสี ยงประกอบด้วยผลสะสมของส่ วนทีมี ประสิ ท ธิ ผลของการเปลียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเครื องมือทีใช้ในการป้ องกันความเสี ยงซึ งใช้ในการป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด ซึ งรอการ
รั บรู ้ในภายหลังในกําไรหรื อขาดทุน หรื อรวมเป็ นต้นทุนเมือเริ มแรก หรื อมูลค่าตามบัญชีอืนของสิ นทรัพย์ที
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสินทีไม่ใช่หนีสิ นทางการเงิน
3) การเปลียนแปลงในมูลค่ ายุติธรรม
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทีบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นคือ การเปลียนแปลงสุ ทธิ ในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในในตราสารทุนทีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน จนกระทังมีการจําหน่ายเงินลงทุน
นัน
4) ผลต่ างจากอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นประกอบด้วย
(ก) ผลต่า งจากอัต ราแลกเปลี ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศที เกิ ด จากการแปลงค่ า งบการเงิ น ของกิ จ การใน
ต่างประเทศให้เป็ นเงินบาท
(ข) ผลต่างของอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่า งประเทศที เกิ ด จากการแปลงค่า รายการที เป็ นตัว เงิน ซึ งเป็ น
ส่วนหนึ งของการลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบริ ษทั เมือเข้าเงือนไขบางประการ
ผลต่างจากการตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่ ผลต่างจากอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินและการเปลียนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนได้แสดงในจํานวนสุ ทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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การจัดสรรกําไรและ/หรือกําไรสะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบ ริ ษทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรไว้เ ป็ น
ทุ น สํา รอง (“ทุน สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ท ธิ ประจําปี สุ ทธิ จากขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าสํารองตามกฎหมายนี จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 929 ล้านบาท (2563: 929 ล้ านบาท)
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หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลักษณะคล้ายทุน
เมือวันที 2 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูด้ ้อยสิ ทธิ ที มีลกั ษณะคล้ายหุ ้น ทุน ชําระคืนเงินต้นเพียงครั งเดีย วเมื อ
เลิกกิจการ หรื อเมือผูอ้ อกหุ้นกู้ใช้สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ (“หุ ้นกู”้ ) เป็ นจํานวนเงิ น 15,000 ล้านบาท หุ ้นกู้ดงั กล่าวเป็ น
ชนิ ดระบุชือผูถ้ ือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีตวั แทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ โดยบริ ษทั มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกูก้ ่อนครบกําหนด
ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ อัตราดอกเบียของหุ ้นกู้ในปี ที 1 ถึ งปี ที 5 เท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี และ
ภายหลังจากปี ที 5 จะมีการปรับอัตราดอกเบียทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจาก (1) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5
ปี (2) Initial Credit Spread และ (3) อัตราร้อยละตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในหนังสื อชี ชวน และจะชําระดอกเบี ย
ทุกๆ 6 เดือน ทังนี บริ ษทั มีสิทธิเลือนการชําระดอกเบียและดอกเบียค้างชําระโดยไม่จาํ กัดระยะเวลาและจํานวนครัง
ตามดุลยพินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว หากบริ ษทั เลือนการชําระดอกเบีย บริ ษทั จะไม่สามารถกระทําการดังต่อไปนี
(ก) ประกาศหรื อจ่ายเงินปันผล
(ข) ชําระดอกเบียหรื อแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผถู้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ทีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้น
กูห้ รื อด้อยกว่าหุ ้นกู้ และ
(ค) ไถ่ถอน ลด ยกเลิ ก ซื อ หรื อซื อคืนซึ งหลักทรัพย์ทีออกโดยบริ ษทั ทีมีส ถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ ้นกู้
หรื อด้อยกว่าหุน้ กูโ้ ดยมีค่าตอบแทน
ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ได้จ่ายดอกเบียให้กบั ผูถ้ ือหุ้นกูไ้ ปแล้วเป็ นจํานวนเงิน 750 ล้านบาท (2563: 752 ล้านบาท)
โดยดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายอืน รวมเป็ นจํานวนเงิน 751 ล้านบาท (2563: 752 ล้ านบาท) ได้นาํ ไปปรับกําไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรรในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 มีดอกเบียค้างจ่ายสะสมนับจากวันทีจ่ายดอกเบียครังล่าสุ ดเป็ นจํานวนเงิน 249 ล้านบาท
(2563: 249 ล้ านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั แสดงรายการหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ทีมีลกั ษณะคล้ายทุนเป็ นส่ วนหนึ งของส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้นในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การ ทังนี มาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที 32 เรื อง การแสดงรายการ
เครื องมือทางการเงิน ได้อธิบายเกียวกับการจัดประเภทรายการของหุ้นกูท้ ีมีลกั ษณะคล้ายทุนเป็ นหนี สิ นทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื อง การปฏิ บัติในช่ วงการเปลียนแปลงเพิมเติม
สําหรั บการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้ทีมีลักษณะคล้ ายทุน ลงวันที 3 ธันวาคม 2563 สําหรับใช้เป็ นแนวปฎิบตั ิ
ในช่วงเปลียนแปลงเพิมเติม บริ ษทั เลือกถือปฏิบตั ิตามประกาศดังกล่าว และเลือกจัดประเภทรายการของหุ้นกูด้ อ้ ย
สิ ทธิ ทีมีลกั ษณะคล้ายทุนเป็ นส่ วนหนึ งของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทังนี
หาก ณ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษทั จัดประเภทรายการหุ ้นกู้ด ้อยสิ ท ธิ ทีมีลกั ษณะคล้า ยทุน ดัง กล่ าวเป็ นหนี สิ น ทาง
การเงินจะทําให้หนี สิ นรวมของกลุ่มบริ ษทั และของบริ ษทั เพิมขึน 15,000 ล้านบาท และส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมลดลง
15,000 ล้านบาท
24

ส่ วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้
ส่วนงานดําเนินงานพิจารณาจากระบบการบริ หารและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สูงสุ ดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้สอบทานอย่างสมําเสมอเพือประเมินผลการดําเนิ นงานของส่วนงานและ
เพือจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงาน
ข้ อมูลตามส่ วนงานทีรายงาน
กลุ่มบริ ษทั เสนอข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานทีสําคัญดังนี
ส่วนงานที 1
ส่วนงานที 2

ธุรกิจสัตว์บก
ธุรกิจสัตว์นาํ
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รายละเอียดข้อมูลตามส่ วนงานทีรายงานของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม และสําหรับแต่ละปี สิ นสุดวันเดียวกัน
มีดงั นี
(หน่ วย: ล้ านบาท)
ส่ วนงานธุรกิจสัตว์บก
2564
2563
งบกําไรขาดทุน
รายได้จากการขายสิ นค้า
435,311
กําไรจากการดําเนินงาน
17,536
รายได้ส่วนกลาง - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
สินทรัพย์
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิ การใช้
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(ไม่รวมค่าความนิยม) - สุ ทธิ 234,519
สินทรัพย์ส่วนกลาง - สุ ทธิ
สินทรัพย์อืน
รวม

516,494
49,068

207,277
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งบการเงินรวม
ส่วนงานธุรกิจสัตว์นาํ
2564
2563
77,393
1,443

42,649

73,219
5,092

36,836

2564

รวม

2563

512,704
18,979
4,224
(16,596)
651

589,713
54,160
7,503
(16,818)
994

4,167
2,654
14,079

9,254
(11,001)
44,092

277,168
1,652
563,861
842,681

244,113
1,541
516,065
761,719
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ข้ อมูลเกียวกับเขตภูมิศาสตร์
ในการนําเสนอข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตามเขตภูมิศาสตร์นัน รายได้จะจําแนกโดยใช้สถานทีตังของลูกค้าและ
สินทรัพย์จะจําแนกโดยใช้สถานทีตังตามภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์นนั
กลุ่มบริ ษทั เสนอข้อมูลเกียวกับเขตภูมิศาสตร์ ทีสําคัญดังนี
ส่วนงานที
ส่วนงานที
ส่วนงานที
ส่วนงานที
ส่วนงานที

1
2
3
4
5

ประเทศไทย
เอเชีย
ยุโรป
อเมริ กา
อืนๆ

รายละเอีย ดข้อมูลทางการเงิ นที เกียวกับเขตภูมิ ศาสตร์ ของกลุ่มบริ ษ ัท ณ วันที 31 ธันวาคม และสํา หรั บ แต่ละปี
สินสุดวันเดียวกัน มีดงั นี
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีและสิ นทรัพย์
รายได้จากบุคคลภายนอก
ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน)
2564
2563
2564
2563
ประเทศไทย
เอเชีย
ยุโรป
อเมริ กา
อืนๆ
รวม

160,050
261,894
60,515
28,894
1,351
512,704
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151,429
359,893
51,643
25,631
1,117
589,713

259,906
264,798
44,895
51,423
621,022

250,810
236,332
29,833
47,127
564,102

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ข้ อมูลเกียวกับลูกค้ ารายใหญ่
ในระหว่างปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายใดรายหนึ งซึ งมี มูลค่าตังแต่ร้อยละ 10
ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
การจําแนกรายได้
รายละเอียดข้อมูลรายได้ทีจําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์หลักสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
(หน่ วย: ล้ านบาท)

สัตว์บก
ประเภทของผลิตภัณฑ์ หลัก
อาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเลียงสัตว์
อาหารแปรรู ปและอาหารสําเร็จรูป
รวม

2564

2563

85,499
249,255
100,557
435,311

176,078
250,735
89,681
516,494

งบการเงินรวม
ส่วนงานทีรายงาน
สัตว์นาํ
2564
2563
41,573
28,191
7,629
77,393

42,113
23,956
7,150
73,219

รวม
2564

2563

127,072
277,446
108,186
512,704

218,191
274,691
96,831
589,713

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนงานทีรายงาน
สัตว์นาํ
2564
2563
ประเภทของผลิตภัณฑ์ หลัก
อาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ มเลียงสัตว์
อาหารแปรรูปและอาหารสําเร็จรู ป
รวม

13,756
10,848
2,450
27,054
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12,530
10,450
2,541
25,521

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือของสัญญา
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีหนี สิ นทีเกิดจากสัญญาจํานวน 1,521 ล้านบาท และ 55 ล้านบาท
ตามลําดับ (2563: 896 ล้ านบาท และ 38 ล้านบาท ตามลําดับ) ซึงเป็ นภาระผูกพันในการโอนสินค้าให้กบั ลูกค้าทีกลุ่ม
บริ ษทั ได้รับชําระเงินแล้ว
หนี สินทีเกิดจากสัญญาโดยส่ วนใหญ่เกิดจากสิ งตอบแทนทีได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าสําหรับการขายสินค้า โดยกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั จะรับรู้หนี สิ นทีเกิดจากสัญญาดังกล่าวเป็ นรายได้เมือส่ งมอบการควบคุมสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ยอด
คงเหลือของหนี สิ นทีเกิดจากสัญญาแสดงรวมในบัญชี “หนี สิ นหมุนเวียนอืน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนได้อนุมตั ิให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศบางแห่งได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ หลาย
ประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการต่างๆ
เช่น การผลิ ตอาหารสัตว์ การเลี ยงสัตว์ การขยายพันธุ์สัต ว์ การผลิ ตอาหารแปรรู ป และอาหารสํา เร็ จรู ป เป็ นต้น
ซึงสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี
(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสาํ หรับเครื องจักรทีได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(ข) ได้รั บยกเว้นภาษี เงิ น ได้นิติ บุคคลสําหรับกํา ไรสุ ทธิ ที ได้จากการประกอบกิ จการที ได้รั บ การส่ งเสริ มตาม
ระยะเวลาและเงือนไขทีระบุไว้ในแต่ละบัตรส่ งเสริ มการลงทุน และ
(ค) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 สําหรับกําไรสุ ทธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับ
การส่งเสริ ม มีกาํ หนดเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีสินสุดสิ ทธิประโยชน์ตามข้อ (ข)
ในฐานะทีเป็ นบริ ษทั ทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามเงื อนไขและ
ข้อกําหนดต่างๆ ตามทีระบุไว้ในแต่ละบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
รายได้ทีได้รั บการส่ งเสริ ม การลงทุนและที ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม การลงทุนของบริ ษ ทั สําหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุรกิจทีไม่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ตามสิทธิ
ประโยชน์ของ
การส่ งเสริ มการลงทุน
2564
2563

ธุรกิจทีได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ตามสิ ทธิ
ประโยชน์ของ
การส่ งเสริ มการลงทุน
2564
2563
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวมรายได้ จากการขาย
25

3,250
36
3,286

6,043
247
6,290

20,807
2,961
23,768

16,081
3,150
19,231

รวม
2564

2563

24,057
2,997
27,054

22,124
3,397
25,521

ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนผูบ้ ริ หารและพนักงานประกอบด้วย
(ก) ผลประโยชน์ ต อบแทนผู้บ ริ หารประกอบด้ว ย เงิ น เดื อ นและผลประโยชน์ ต อบแทนอื นๆ ของผู ้บ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจํานวนเงินรวม 1,893 ล้านบาท และ 254 ล้านบาท ตามลําดับ
(2563: 1,582 ล้ านบาท และ 210 ล้ านบาท ตามลําดับ)
(ข) ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ของพนักงานทีมิใช่
ผูบ้ ริ หารในงบกําไรขาดทุ นรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 เป็ น
จํานวนเงิ นรวม 56,416 ล้านบาท และ 5,818 ล้านบาท ตามลําดับ (2563: 60,072 ล้ านบาท และ 5,887 ล้ านบาท
ตามลําดับ)
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
26

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2564
2563
ต้นทุนขายสิ นค้า
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

446,815
20,236
30,644
497,695

482,469
23,900
33,765
540,134

(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
25,137
944
2,522
28,603

22,809
955
2,347
26,111

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามลักษณะสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2564
2563
การเปลียนแปลงในสินค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทําและสิ นทรัพย์ชีวภาพ
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายโรงงานและสํานักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าขนส่ง
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการขาย
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมส่ วนราชการและธนาคาร
ค่าใช้จ่ายเกียวกับสัญญาเช่า
อืนๆ
รวมต้นทุนขายสิ นค้ า ต้ นทุนในการจัดจําหน่ ายและ
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
130

(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(9,634)
338,619
58,309
47,532
22,439
15,559
4,177
1,970
1,927
1,814
14,983

114
370,745
61,654
45,526
22,312
12,926
3,665
3,577
2,254
1,722
15,639

514
15,120
6,072
4,050
1,572
626
130
115
47
56
301

(171)
13,275
6,097
4,100
1,639
490
107
138
40
92
304

497,695

540,134

28,603

26,111

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
27

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ทีรั บรู้ ในกําไรหรือขาดทุน

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีปีก่อนๆ ทีบันทึกตํา (สูง) ไป
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว
การเปลียนแปลงของขาดทุนทางภาษี
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ทางภาษี

6,704
(275)
6,429

10,462
668
11,130

2
2

92
92

(545)
(3,230)
(3,775)

(995)
866
(129)
11,001
11,001

(14)
(1,473)
(1,487)

(1)
262
261
353
353

2,654

(1,485)

ภาษีเงินได้ ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

2564

ผลต่างจากการตีราคาสิ นทรัพย์
การเปลียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกําไร (ขาดทุน) จาก
การประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สํารองป้ องกันความเสี ยงใน
กระแสเงินสด
ส่วนแบ่งภาษีเงินได้จากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
รวม

(หน่ วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ก่อนภาษี
เงินได้

ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

222

(39)

183

14,866

(2,574)

12,292

206
15,576

(84)
(1)

122
15,575

(861)
541

60
67

(801)
608

1,174

(239)

935

(740)

150

(590)

1,308

(55)

1,253

(751)

52

(699)

7,194
25,680

(418)

7,194
25,262

1,402
14,457
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สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

2563
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

(2,245)

1,402
12,212

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ภาษีเงินได้ ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่ อ)
2564
ก่อนภาษี
เงินได้
ผลต่างจากการตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่
การเปลียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน
98
ผลกําไร (ขาดทุน) จาก
การประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
383
สํารองการป้ องกันความเสี ยงใน
กระแสเงินสด
48
รวม
529

ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
-

ก่อนภาษี
เงินได้
2,837

(หน่ วย: ล้านบาท)
2563
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(567)
2,270

(19)

79

-

-

-

(77)

306

(197)

39

(158)

(10)
(106)

38
423

(42)
2,598

8
(520)

(34)
(2,078)
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทแท้
ี จริง
อัตราภาษีทีใช้
2564
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - สุ ทธิ
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีทใช้
ี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทีไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุ ทธิ
ภาษีปีก่อนๆ ทีบันทึกตําไป
รวม
2563
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - สุ ทธิ
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีทใช้
ี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทีไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุ ทธิ
ภาษีปีก่อนๆ ทีบันทึกตําไป
รวม

ร้อยละ 0

ร้อยละ 10

งบการเงินรวม
ร้อยละ 20

(หน่ วย: ล้านบาท)
อืนๆ

รวม

205
-

99
10

14,540
2,908

1,888
528

16,732
3,446

-

219
229

(2,481)
(5)
422

1,745
(270)
2,003

(517)
(275)
2,654

(2,220)
-

1,141
114

24,501
4,900

31,671
3,477

55,093
8,491

-

487
601

839
11
5,750

516
657
4,650

1,842
668
11,001
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริ ง
(หน่ วย: ล้ านบาท)
อัตราภาษีทีใช้
2564
กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - สุทธิ
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีทีใช้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทีไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุ ทธิ
รวม

ร้อยละ 0

2563
กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - สุทธิ
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีทีใช้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทีไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุ ทธิ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ 20
อืนๆ

รวม

141
-

428
86

11
1

580
87

-

(1,572)
(1,486)

1

(1,572)
(1,485)

350
-

8,727
1,745

-

9,077
1,745

-

(1,392)
353

-

(1,392)
353

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

งบการเงินรวม
2564
2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ (หนีสิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

4,964
(8,554)
(3,590)
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2,948
(8,962)
(6,014)

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,472
1,472

91
91

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเกิ
ี ดขึนในระหว่างปี 2564 มีดงั นี
(หน่ วย: ล้ านบาท)
ณ วันที
1 มกราคม
2564
สินทรั พย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ชีวภาพ
เงินลงทุน
อนุพนั ธ์
ผลขาดทุนทางภาษี
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิ การใช้
หนีสินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีสินสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
อืนๆ
รวม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้
ได้มาจาก
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
การรวม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
ธุรกิจ

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

ณ วันที
31 ธันวาคม
2564

(1,563)
(321)
204
3,550
(2,887)
(7,958)
(2,844)
3,422

395
(1)
3,230
295
78
(273)
304

(84)
(55)
(39)
-

(31)
137
(468)
(5)
7

(137)
4
125
(224)
(259)
(65)
119

(1,336)
(405)
152
7,042
(2,816)
(8,646)
(3,187)
3,852

1,606
777
(6,014)

55
(308)
3,775

(239)
(417)

18
(170)
(512)

(2)
17
(422)

1,438
316
(3,590)
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเกิ
ี ดขึนในระหว่างปี 2563 มีดงั นี
(หน่ วย: ล้ านบาท)
ณ วันที
1 มกราคม
2563
สินทรั พย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ชีวภาพ
เงินลงทุน
อนุพนั ธ์
ผลขาดทุนทางภาษี
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิ การใช้
หนีสินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีสินสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
อืนๆ
รวม

บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน

งบการเงินรวม
ได้มาจาก
การรวม
ธุรกิจ

ตัด
จําหน่าย
ธุรกิจ

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

ณ วันที
31 ธันวาคม
2563

(1,599)
(470)
153
4,475
(2,864)
(6,137)
(1,900)
2,346

41
48
10
(866)
330
(181)
(1,064)
1,217

60
52
(2,574)
-

153
(240)
(70)
74

47
(124)
874
210
(206)

(5)
(6)
(11)
(88)
(353)
300
(20)
(9)

(1,563)
(321)
204
3,550
(2,887)
(7,958)
(2,844)
3,422

1,379
229
(4,388)

82
512
129

150
(2,312)

6
(77)

85
886

(5)
(55)
(252)

1,606
777
(6,014)
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเกิ
ี ดขึนในระหว่างปี 2564 มีดงั นี

ณ วันที
1 มกราคม
2564
สิ นทรั พย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
อนุพนั ธ์
ทีดิน
สินทรัพย์สิทธิการใช้
หนีสินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษี
อืนๆ
รวม

(74)
23
(1,272)
(85)
81
552
878
(12)
91

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้
กําไรหรื อ
ขาดทุน
1
10
(7)
19
1,473
(9)
1,487

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(19)
(10)
(77)
(106)

(หน่ วย: ล้านบาท)
ณ วันที
31 ธันวาคม
2564
(93)
13
(1,271)
(75)
74
494
2,351
(21)
1,472

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดจากขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ ซึงไม่ได้นาํ ไปรวมในการคํานวณสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพือรั บรู ้
ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมเป็ นจํานวนเงิน 19,911 ล้านบาท (2563: กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทมีผลแตกต่ างชัวคราวที เกิดจากขาดทุนทางภาษีทียังไม่ ได้ ใช้ เป็ นจํานวนเงิน 11,336
ล้ านบาท และ 1,594 ล้ านบาท ตามลําดับ) เนื องจากความไม่แน่นอนทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเกิ
ี ดขึนในระหว่างปี 2563 มีดงั นี
(หน่ วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้
ณ วันที
1 มกราคม
2563
สิ นทรั พย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
อนุพนั ธ์
ทีดิน
สินทรัพย์สิทธิการใช้
หนีสินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษี
อืนๆ
รวม

(74)
15
(705)
(85)
80
501
1,140
872
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กําไรหรื อ
ขาดทุน
1
12
(262)
(12)
(261)

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
8
(567)
39
(520)

ณ วันที
31 ธันวาคม
2563
(74)
23
(1,272)
(85)
81
552
878
(12)
91

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
28

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นสําหรับ แต่ละปี สิ นสุ ดวัน ที 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับ ปี ทีเป็ นส่ ว นของผูถ้ ือหุ ้น สามัญของ
บริ ษทั หักดอกเบี ยจ่ายสะสมสุ ทธิ จากภาษีเ งิ นได้สํา หรับปี ของหุ้น กูด้ ้อยสิ ทธิ ทีมีลกั ษณะคล้ายทุน และจํานวนหุ ้น
สามัญทีถือโดยบุคคลภายนอกทีมีอยูใ่ นระหว่างปี ตามวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก โดยแสดงการคํานวณได้ดงั นี

งบการเงินรวม
2564
2563
กําไรสํ าหรับปี ทีเป็ นส่ วนของ
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
หั ก ดอกเบียจ่ายสะสมสุทธิ จากภาษีเงินได้
สําหรับปี ของหุ้นกูด้ อ้ ยสิทธิ
ทีมีลกั ษณะคล้ายทุน
กําไรทีใช้ ในการคํานวณกําไรต่ อหุ้น
(ขันพืนฐาน)
ดอกเบียของหุ้นกูแ้ ปลงสภาพสุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้
กําไรทีใช้ ในการคํานวณกําไรต่ อหุ้น (ปรับลด)

(หน่ วย: ล้ านบาท/ล้านหุ้ น)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

13,028

26,022

2,066

8,724

(600)

(602)

(600)

(602)

12,428

25,420

1,466

8,122

251
12,679

130
25,550

1,466

8,122

จํานวนหุ้นสามัญทีถือโดยบุคคลภายนอก
ตามวิธีถัวเฉลียถ่ วงนําหนัก
จํานวนหุน้ สามัญทีออก ณ วันต้นงวด
จํานวนหุน้ ทุนซื อคืนถือโดยบริ ษทั ย่อย
ผลกระทบจากหุน้ ทีถือโดยบริ ษทั
จํานวนหุ้นสามัญ (ขันพืนฐาน) ณ วันสิ นงวด
ผลกระทบจากการแปลงหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
จํานวนหุ้นสามัญ (ปรับลด) ณ วันสิ นงวด

8,611
(443)
(198)
7,970
234
8,204

8,611
(426)
(80)
8,105
125
8,230

8,611
(198)
8,413
234
8,647

8,611
(80)
8,531
125
8,656

กําไรต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท)

1.56

3.14

0.17

0.95

กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท)

1.55

3.10

0.17

0.94
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
29

เงินปันผลจ่าย
รายละเอียดเงินปั นผลสําหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

วันทีอนุมตั ิ
จ่ายเงินปันผล

อัตรา
หุน้ ละ
(บาท)

จํานวนหุน้
ทีมีสิทธิได้รับ
เงินปันผล
(หุ้น)

จํานวนเงิน
รวม
(ล้ านบาท)

2564
30 เมษายน 2564
13 สิงหาคม 2564

0.60
0.40

8,413,568,585
8,413,568,585

5,048
3,366

รวม
2563
1 เมษายน 2563
13 สิงหาคม 2563

8,414
0.40
0.40

8,611,242,385
8,497,952,585

รวม
30

3,444
3,400

6,844

ทีมา
กําไรส่วนทีหักผลขาดทุนทางภาษี
เงินปั นผลทีได้รับจากบริ ษทั ย่อย
โดยบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินปันผล
จากกําไรทีเสี ยภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลอัตราร้อยละ 20

กําไรส่วนทีหักผลขาดทุนทางภาษี
เงินปั นผลทีได้รับจากบริ ษทั ย่อย
โดยบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินปันผล
จากกําไรทีเสี ยภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลอัตราร้อยละ 20

เครืองมือทางการเงิน

(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงิน รวมถึง
ลําดับชันมูลค่ายุติธ รรมสําหรับเครื องมื อทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมู ลค่ายุติ ธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหากมูลค่าตาม
บัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
สินทรั พย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารทุน
- ตราสารทุนทีอยูใ่ นความต้องการของตลาด
- ตราสารทุนทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงินอืน
- สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนีสินทางการเงิน
หนีสิ นระยะยาว
- หุ้นกู้
- หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นทางการเงินอืน
- หนีสิ นอนุพนั ธ์
รวมหนีสิ นทางการเงิน

เครื องมือทีใช้ในการ
หมายเหตุ ป้ องกันความเสี ยง

18
18
18

มูลค่าตามบัญชี
เครื องมือทางการเงินที
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
เครื องมือทางการเงินที
ยุติธรรมผ่านกําไร
วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ตัดจําหน่าย

มูลค่ ายุติธรรม

รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

3,517
9,517

-

3,517
9,517

3,517
-

-

9,517

3,517
9,517

1,146
1,146

13,034

-

1,146
14,180

-

1,146

-

1,146

-

-

201,790
9,317
129,198

201,790
9,317
129,198

-

210,237
9,485
129,095

-

210,237
9,485
129,095

399
399

-

340,305

399
340,704

-

399

-

399
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
สินทรั พย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารทุน
- ตราสารทุนทีอยูใ่ นความต้องการของตลาด
- ตราสารทุนทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
- สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนีสินทางการเงิน
หนีสิ นระยะยาว
- หุ้นกู้
- หุ้นกูอ้ นุ พนั ธ์
- หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นทางการเงินอืน
- หนีสิ นอนุพนั ธ์
รวมหนีสิ นทางการเงิน

เครื องมือทีใช้ในการ
หมายเหตุ ป้ องกันความเสี ยง

18
18
18
18

มูลค่าตามบัญชี
เครื องมือทางการเงินที
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
เครื องมือทางการเงินที
ยุติธรรมผ่านกําไร
วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ตัดจําหน่าย

มูลค่ ายุติธรรม

รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

2,552
8,869

-

2,552
8,869

2,552
-

-

8,869

2,552
8,869

155
155

11,421

-

155
11,576

-

155

-

155

-

-

177,240
2,885
8,228
92,870

177,240
2,885
8,228
92,870

-

185,646
2,827
8,252
92,966

-

185,646
2,827
8,252
92,966

2,190
2,190

-

281,223

2,190
283,413

-

2,190

-

2,190
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารทุน
- ตราสารทุนทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
- สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน
หนีสินทางการเงิน
หนีสิ นระยะยาว
- หุ้นกู้
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นทางการเงินหมุนเวียนอืน
- หนีสิ นอนุพนั ธ์
รวมหนีสินทางการเงิน

เครื องมือทีใช้ในการ
หมายเหตุ ป้ องกันความเสี ยง

18
18

มูลค่าตามบัญชี
เครื องมือทางการเงินที
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
เครื องมือทางการเงินที
ยุติธรรมผ่านกําไร
วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ตัดจําหน่าย

มูลค่ ายุติธรรม

รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

761

-

761

-

-

761

761

144
144

761

-

144
905

-

144

-

144

-

-

122,740
3,151

122,740
3,151

-

128,553
3,200

-

128,553
3,200

64
64

-

125,891

64
125,955

-

64

-

64
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารทุน
- ตราสารทุนทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
- สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน
หนีสินทางการเงิน
หนีสิ นระยะยาว
- หุ้นกู้
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นทางการเงินอืน
- หนีสิ นอนุพนั ธ์
รวมหนีสินทางการเงิน

เครื องมือทีใช้ในการ
หมายเหตุ ป้ องกันความเสียง

18
18

มูลค่าตามบัญชี
เครื องมือทางการเงินที
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
เครื องมือทางการเงินที
ยุติธรรมผ่านกําไร
วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ตัดจําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

663

-

663

-

-

663

663

11
11

663

-

11
674

-

11

-

11

-

-

101,240
2,858

101,240
2,858

-

107,305
3,041

-

107,305
3,041

309
309

-

104,098

309
104,407

-

309

-

309
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
ตารางดังต่อไปนีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน

เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
ประเภท
สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า

สัญญาแลกเปลียน
อนุพนั ธ์

หุ น้ กู้
หุ น้ กูอ้ นุพนั ธ์/หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ

เทคนิคการประเมินมูลค่า
การกําหนดราคาสัญญาซื อขายล่ วงหน้ า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซื อขายสัญญา
ซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที รายงาน และมูลค่าปั จจุบนั คํานวณ
โดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทีมีสินเชือคุณภาพดีในสกุล
เงินทีเกียวข้อง
Swap model มูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้เส้น
อัตราผลตอบแทนทีสังเกตได้
คํานวณจากแบบจําลองโดยใช้ขอ้ มูลทีหาได้จากตลาด (Observable Market Data)
ปรับด้วยค่าความเสี ยงด้านเครดิตของคู่คา้ แต่ละราย ไม่รวมความเสี ยงด้านเครดิต
ของกลุ่ม บริ ษัท และค่ า ความเสี ยงด้า นอื นๆ เพือสะท้อ นมูล ค่ า ที แท้จ ริ ง ของ
อนุพนั ธ์
อ้างอิงจากราคาซื อขายทีประกาศอยู่ในตลาดหุ้นกูท้ ีมีการซื อขายในประเทศไทย
และต่างประเทศ โดยใช้ราคาปิ ด ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
อ้างอิงจากราคาซื อขายทีประกาศอยู่ในตลาดหุ้นกูอ้ นุ พนั ธ์/หุ้นกูแ้ ปลงสภาพทีมี
การซือขายในต่างประเทศ โดยใช้ราคาปิ ด ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

ประเภท
ตราสารทุนทีไม่อยู่
ในความต้องการของ
ตลาด

เทคนิคการประเมินมูลค่า
- เทคนิ คการเปรี ยบเที ยบราคา
ตลาด วิธีนีจะประเมินมูลค่า
โดยใช้ตวั คูณร่ วมทีได้มา
จากข้อมูลในตลาด
เปรี ยบเทียบกับผูล้ งทุน
ประมาณการจะถูกปรับปรุ ง
ด้วยผลกระทบของตราสาร
ทุนทีไม่ได้อยูใ่ นความ
ต้องการของตลาด
- วิธีคิดลดกระแสเงินสด

ข้ อมูลทีไม่ สามารถ
สั งเกตได้
ทีมีนัยสํ าคัญ
ตัวคูณร่ วมทีปรับปรุ งแล้ว
(0.9 ถึง 1.9 สําหรับปี 2564
และ 1.0 ถึง 1.6 สําหรับปี
2563)

อัตราคิดลด (ร้อยละ 11
สําหรับปี 2564)

ความสั มพันธ์ ระหว่าง
ข้ อมูลทีไม่ สามารถสั งเกตได้ ทีมี
นัยสํ าคัญและการวัดมูลค่า
ยุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมที ประมาณการ
ไว้จะเพิมขึน (ลดลง) หากตัว
คูณร่ วมที ปรับปรุ งแล้วสูงขึน
(ตําลง)

มูลค่ายุติธรรมทีประมาณการ
ไว้จ ะเพิ มขึ น (ลดลง) หาก
อัตราคิดลดตําลง (สู งขึน)

การกระทบยอดของมูลค่ ายุติธรรมระดับ 3
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ใน
ความต้ องการของตลาด
ณ วันที 1 มกราคม
ซือ/ลงทุนเพิม
ปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม

8,869
494
(603)
757
9,517
146

8,804
65
8,869

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

663
98
761

663
663

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
(ข) รายการเคลือนไหวของตราสารทุนทีอยู่ในความต้ องการของตลาด
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
ตราสารทุนทีอยู่ในความต้องการของตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
ตราสารทุนทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ณ วันที 1 มกราคม
ปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
จําหน่ายตราสารทุนทีถือภายใต้บริ ษทั ที
สูญเสี ยการควบคุม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2,552
809

3,880
(860)

-

-

156
3,517

(512)
44
2,552

-

-

(ค) นโยบายการจัดการความเสี ยงทางด้านการเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ค วามเสี ยงจากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ จ ากการเปลี ยนแปลงอัต ราดอกเบี ยในตลาดและอัต รา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือ
หรื อออกเครื องมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพือการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี ยงเป็ นส่ วนทีสําคัญของธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี ยงทียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที เกิดจากความเสี ยงและต้นทุนของการจัดการความ
เสี ยง ผูบ้ ริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื องเพือให้มนใจว่
ั ามีความ
สมดุลระหว่างความเสี ยงและการควบคุมความเสี ยง
(ค.1) ความเสียงด้านเครดิต
ความเสี ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตาม
เครื องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึงโดยส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี ทีเป็ นลูกค้า
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
(ค.1.1) ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ความเสี ยงด้า นเครดิ ต ของกลุ่ม บริ ษัทได้รั บ อิ ท ธิ พลมาจากลัก ษณะเฉพาะตัว ของลู กค้า แต่ ละราย
อย่า งไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารได้กาํ หนดนโยบายควบคุมความเสี ยงด้า นเครดิ ต อย่า งสมําเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายทีขอวงเงินสิ นเชือและพิจารณาปั จจัยอืนๆ ทีอาจส่ งผลต่อ
ความเสียงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ งรวมถึงความเสี ยงของการผิดนัดชําระซึ งเกียวข้องกับอุตสาหกรรม
และประเทศทีลูกค้าดําเนินธุรกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุกตัวของรายได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 24
กลุ่มบริ ษทั จํากัดความเสี ยงด้านเครดิตของลูกหนี การค้าด้วยการกําหนดระยะเวลาการจ่ายชําระสูงสุด
ที 3 เดือนและมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี การค้าอย่างสมําเสมอ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่า
ทุ กวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตังสํา รองของผลขาดทุนด้านเครดิ ต ที คาดว่าจะเกิ ด ขึน
คํานวณโดยพิจารณาจากอายุหนีคงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระสําหรับลูกหนี แต่ละรายทีมีรูปแบบ
ของความเสี ยงด้านเครดิตทีคล้ายคลึงกันและสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตที
ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิ จในปั จจุบ นั และมุมมองของกลุ่มบริ ษทั ที มี ต่อสภาวะเศรษฐกิ จตลอดอายุที
คาดการณ์ไว้ของลูกหนี
ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่ าจะเกิดขึน
(หน่ วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ทีคาดว่าจะเกิดขึน
2564
2563
2564
2563
ยังไม่เกินกําหนดระยะเวลา
การรับชําระหนี
เกิน 1 - 60 วัน
เกิน 60 - 120 วัน
มากกว่า 120 วัน
รวม
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีคาดว่าจะเกิดขึน
สุ ทธิ
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28,732
6,143
1,485
3,213
39,573

24,172
4,282
666
1,842
30,962

(1,102)
38,471

(1,010)
29,952

165
22
240
675
1,102

318
12
17
663
1,010

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ทีคาดว่าจะเกิดขึน
2564
2563
2564
2563
ยังไม่เกินกําหนดระยะเวลา
การรับชําระหนี
เกิน 1 - 60 วัน
เกิน 60 - 120 วัน
มากกว่า 120 วัน
รวม
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีคาดว่าจะเกิดขึน
สุ ทธิ

1,774
403
432
835
3,444

1,553
386
124
598
2,661

(19)
3,425

(77)
2,584

19
19

77
77

(ค.1.2) การคําประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันจากการออกหนังสื อคําประกันให้กบั หน่ วยงาน
ราชการ, สถาบันการเงิน และอืนๆ (ดูหมายเหตุ ข้อ 32.4)
(ค.2) ความเสียงด้ านสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั กํา กับดูแลความเสี ยงด้านสภาพคล่ องและรั กษาระดับของเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ น สดที
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพือใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจาก
ความผันผวนในกระแสเงินสด
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือของเงินให้กยู้ มื ณ วันที 31 ธันวาคม ตามระยะเวลาทีถึงกําหนดชําระมีดงั นี
(หน่ วย: ล้านบาท)

ภายใน 1 ปี

งบการเงินรวม
ภายหลัง 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลัง 5 ปี

รวม

2564
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
รวม

12
12

37
37

-

49
49

2563
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
รวม

-

49
49

-

49
49

ภายใน 1 ปี

(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายหลัง 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลัง 5 ปี
รวม

2564
เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
รวม

6,876
6,876

570
570

-

6,876
570
7,446

2563
เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
รวม

20,024
20,024

570
570

-

20,024
570
20,594
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บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือของหนีสิ นทางการเงินทีมีภาระดอกเบีย ณ วันที 31 ธันวาคม ตามระยะเวลาทีถึงกําหนดชําระมีดงั นี
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
ภายหลัง 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลัง 5 ปี
2564
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
ตัวแลกเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ น้ กู้
หนีสินตามสัญญาเช่า
รวม
หนีสิ นทางการเงินอืน
2563
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
ตัวแลกเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ น้ กู้
หนีสินตามสัญญาเช่า
รวม
หนีสิ นทางการเงินอืน

151

รวม

70,992
17,964
1,456
27,465
11,600
4,439
133,916

94,942
91,259
12,652
198,853

6,791
108,248
16,809
131,848

70,992
17,964
1,456
129,198
211,107
33,900
464,617

169
169

230
230

-

399
399

63,846
38,754
423
13,692
23,335
4,173
144,223

76,448
81,456
11,871
169,775

2,730
83,562
15,821
102,113

63,846
38,754
423
92,870
188,353
31,865
416,111

670
670

1,520
1,520

-

2,190
2,190

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

ภายใน 1 ปี
2564
ตัวแลกเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ น้ กู้
หนีสินตามสัญญาเช่า
รวม
หนีสินทางการเงินอืน
2563
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
ตัวแลกเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ น้ กู้
หนีสินตามสัญญาเช่า
รวม
หนีสินทางการเงินอืน
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(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายหลัง 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลัง 5 ปี
รวม

8,488
683
11,600
146
20,917

2,467
48,297
225
50,989

62,843
62,843

8,488
3,150
122,740
371
134,749

64
64

-

-

64
64

5,400
18,158
13,251
8,500
217
45,526

2,858
44,333
186
47,377

48,407
48,407

5,400
18,158
13,251
2,858
101,240
403
141,310

60
60

249
249

-

309
309

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบียทีแท้จริ งของหนี สิ นทางการเงินทีมีภาระดอกเบียไม่รวมเงินกู้ยืมจากกิจการทีเกียวข้องกันและ
หุน้ กูม้ ีดงั นี

งบการเงินรวม
2564
2563
เงินเบิกเกินบัญชี ตัวแลกเงิน และเงินกูย้ ืมจาก
สถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า

3.31
6.57

2.89
6.39

(หน่ วย: ร้ อยละ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1.62
3.03

(ค.3) ความเสียงด้านตลาด
ความเสี ยงด้านตลาดเป็ นความเสี ยงจากธุ รกิ จ ปกติ ซึงมาจากการเปลี ยนแปลงของอัต ราแลกเปลี ยน อัต รา
ดอกเบียในตลาด และจากภาระผูกพันตามสัญญาทีไม่สามารถปฏิบตั ิได้ของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหรื อ
ออกอนุพนั ธ์เพือการเก็งกําไรหรื อเพือการค้า
(ค.3.1) ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศ ซึ งเกิดจากการซื อสิ นค้าและการขาย
สิ นค้าทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือป้ องกัน
ความเสี ยงของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการทีเกียวข้องกับ
การซื อและขายสิ นค้าทีเป็ นเงินตราต่างประเทศในอนาคต สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี
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ณ วัน ที 31 ธัน วาคม กลุ่ ม บริ ษัท มี ค วามเสี ยงจากอัต ราแลกเปลี ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศจากการมี
สิ นทรัพย์และหนีสินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี
(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สกุลเงินต่างประเทศ 2564
2563
2564
2563
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
เงินตราต่างประเทศ
วอน
เรนมินบิ
เหรี ยญสหรัฐ
ยูโร
ปอนด์สเตอร์ลิง

1,340
1,384
368
-

137
579
839
345
-

2
1,340
144
3

579
228
46

วอน
เรนมินบิ
เหรี ยญสหรัฐ
ยูโร
ปอนด์สเตอร์ลิง

1,340
472
3
-

137
579
678
-

2
1,340
144
3

579
228
46

เหรี ยญสหรัฐ
ยูโร

29,501
164

34,515
309

3,185
-

3,464
-

เหรี ยญสหรัฐ
ยูโร

21,876
72

6,109
165

3,185
-

3,464
-

เจ้าหนีการค้ าและเจ้าหนีอืน
เงินตราต่างประเทศ
เหรี ยญสหรัฐ
ยูโร
เรนมินบิ

2,937
602
-

1,730
997
7

6
9
-

1
-

271
91
-

444
15
7

1
-

1
-

สัญญาซือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

หนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย
เงินตราต่างประเทศ
สัญญาซือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
และสัญญาแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบีย

สัญญาซือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

เหรี ยญสหรัฐ
ยูโร
เรนมินบิ
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ประมาณการยอดขาย
สัญญาซือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

สกุลเงินต่างประเทศ

งบการเงินรวม
2564
2563

วอน
เหรี ยญสหรัฐ
ปอนด์สเตอร์ลิง
ยูโร
เรนมินบิ

70
8,005
392
902
134

211
4,341
121
386
206

762
135

237
32
206

6,017

5,011

100

-

ประมาณการยอดซือสิ นค้ า
สัญญาซือขายเงินตรา
เหรี ยญสหรัฐ
ต่างประเทศล่วงหน้า
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว

การแข็ ง ค่ า (การอ่ อ นค่ า ) ที เป็ นไปได้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลของเงิ น บาทที มี ต่ อ เงิ น เหรี ยญสหรั ฐ
วันทีรายงาน ส่ งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของเครื องมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยตังอยู่
บนข้อสมมติที ว่า ตัว แปรอื นโดยเฉพาะอัต ราดอกเบี ยเป็ นอัต ราคงที และไม่ ค าํ นึ งถึ ง ผลกระทบทีมีต่อ
ยอดขายและยอดซื อทีคาดการณ์ไว้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
อัตราการ
เปลียนแปลง
(ร้ อยละ)

งบการเงินรวม
กําไรหรื อขาดทุน
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นสุ ทธิ จากภาษี
การแข็งค่า

การอ่อนค่า

การแข็งค่า

การอ่อนค่า

31 ธันวาคม 2564
เงินเหรี ยญสหรัฐ

1

70

(70)

(98)

98

31 ธันวาคม 2563
เงินเหรี ยญสหรัฐ

1

294

(294)

(39)

39
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(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรหรื อขาดทุน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นสุ ทธิ จากภาษี

อัตราการ
เปลียนแปลง
(ร้ อยละ)

การแข็งค่า

การอ่อนค่า

การแข็งค่า

การอ่อนค่า

31 ธันวาคม 2564
เงินเหรี ยญสหรัฐ

1

-

-

(24)

24

31 ธันวาคม 2563
เงินเหรี ยญสหรัฐ

1

(23)

23

(1)

1

(ค.3.2) ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย
ความเสียงด้านอัตราดอกเบียหมายถึง ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบีย
ในตลาด ซึ งมี ผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั บริ หารความ
เสี ยงของอัตราดอกเบียของสินทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินโดยพิจารณาเงินให้กยู้ ืมหรื อเงินกูย้ ืมทังอัตรา
ดอกเบียคงทีและอัตราลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด อย่างไรก็ตาม หนี สินทีมีภาระดอกเบีย
โดยส่ วนใหญ่ข องกลุ่ม บริ ษทั มีอตั ราดอกเบี ยคงที กลุ่มบริ ษทั พิจารณาเข้า ทําสัญญาแลกเปลี ยนอัตรา
ดอกเบียเพือช่วยในการบริ หารความเสี ยงทีเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบียสําหรับหนีสินดังกล่าว
บางรายการตามความเหมาะสม
สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศและอัตราดอกเบีย
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2564 กลุ่ มบริ ษ ัท และบริ ษ ัทมี สัญ ญาแลกเปลี ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศและอัตรา
ดอกเบียกับสถาบันการเงินเพือช่วยในการบริ หารความเสียงทีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย ดังนี
1) บริ ษทั มีสัญญาแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบียกับสถาบันการเงินบางแห่ ง สําหรับ
เงินกูย้ ืมระยะยาวคงเหลือจํานวนเงินรวม 95 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (2563: 95 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ) โดยบริ ษทั มี
ภาระผูกพัน ที ต้องจ่า ยอัต ราดอกเบียคงทีเป็ นสกุลเงิ นบาท และคู่สัญญามี ภาระผูกพัน ที ต้องจ่ายอัตรา
ดอกเบียอ้างอิง LIBOR บวกอัตราทีกําหนดเป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
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2) บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งมีสัญญาแลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศและอัตราดอกเบียกับสถาบันการเงิ น
แห่ งหนึ ง สําหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวคงเหลือจํานวนเงินรวม 60 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (2563: 80 ล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐ) โดยบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันทีต้องจ่ายอัตราดอกเบียคงทีเป็ นสกุลเงินบาท และคู่สัญญามีภาระ
ผูกพันทีต้องจ่ายอัตราดอกเบียอ้างอิง LIBOR บวกอัตราทีกําหนดเป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
3) บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งมีสัญญาแลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศและอัตราดอกเบียกับสถาบันการเงิ น
แห่ งหนึ ง สําหรับเงิ นกู้ยืมระยะยาวคงเหลือจํานวนเงิ นรวม 67 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (2563: 17 ล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐ) โดยบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันทีต้องจ่ายอัตราดอกเบียคงทีเป็ นสกุลเงินเวียดนามดอง และคู่สัญญามี
ภาระผูกพันทีต้องจ่ายอัตราดอกเบียอ้างอิง LIBOR บวกอัตราทีกําหนดเป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียกับสถาบันการเงินเพือช่วยใน
การบริ หารความเสี ยงทีเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย ดังนี
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งมีสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียกับสถาบัน การเงิ นแห่ งหนึ ง สําหรับเงิ น กู้ยืม
ระยะยาวคงเหลือจํานวนเงินรวม 1,372 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (2563: 1,213 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ) โดยบริ ษทั
ย่อยมีภาระผูกพันทีต้องจ่ายอัตราดอกเบียคงทีเป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ และคู่สัญญามีภาระผูกพันที
ต้องจ่ายอัตราดอกเบียอ้างอิง LIBOR บวกอัตราทีกําหนดเป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
(ค.4) การป้ องกันความเสียงในกระแสเงินสด
กลุ่มบริ ษทั มีการนําการบัญชีป้องกันความเสี ยงมาถือปฏิบตั ิสาํ หรับสัญญาอนุพนั ธ์บางสัญญา ซึ งเข้าเงือนไข
การเป็ นเครื องมือป้ องกันความเสี ยงกระแสเงินสดและกําหนดอัตราส่ วนการป้ องกันความเสี ยงโดยพิจารณา
จากความสัมพันธ์ของรายการอ้างอิงหรื อตัวแปรความเสี ยงระหว่างรายการที มีการป้ องกันความเสี ยงกับ
เครื องมือป้ องกันความเสี ยง
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กลุ่มบริ ษทั พิจารณาความมีประสิ ทธิ ผลของการป้ องกันความเสี ยง ณ วันเริ มต้นของความสัมพันธ์ป้องกัน
ความเสี ยงและตลอดระยะเวลาที เหลืออยู่ เพือพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพันธ์เชิ งเศรษฐกิ จของ
รายการทีมีการป้ องกันความเสี ยงและเครื องมือป้ องกันความเสี ยง ความไม่มีประสิ ทธิ ผลส่ วนใหญ่อาจเกิด
จากผลกระทบจากความเสี ยงด้า นเครดิตของคู่สัญญาและของกลุ่มบริ ษ ทั ที มีต่อมูลค่ายุติธ รรมของสั ญญา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและ/หรื อสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียซึ งไม่สะท้อนในการเปลียนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของกระแสเงินสดทีมีการป้ องกันความเสี ยงซึ งเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียน
และ/หรื ออัตราดอกเบีย ตลอดจนความแตกต่างของช่วงระยะเวลาของธุรกรรมทีป้ องกันความเสียงและ/หรื อ
ความแตกต่างของวันทีกําหนดราคาใหม่ระหว่างสัญญาแลกเปลียนและกูย้ มื
ณ วันที 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสํารองการป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงิ นสดทีแสดงอยู่ใ น
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ดังต่อไปนี

รายการ

งบการเงินรวม
สํารอง
การป้ องกัน
มูลค่ารวม
ความเสี ยงใน
ตามบัญชี
กระแสเงินสด

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํารอง
การป้ องกัน
มูลค่ารวม
ความเสี ยงใน
ตามบัญชี
กระแสเงินสด

2564
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนีสินทางการเงิน
รวม

13,356
32,693

(16)
(211)
(227)

1,533
3,205

(3)
(51)
(54)

2563
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนีสินทางการเงิน
รวม

4,623
44,457

34
(1,470)
(1,436)

934
3,464

4
(96)
(92)
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31

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการส่ วนทุนของกลุ่มบริ ษทั คือ เพือดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื อง เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั และเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอืน ผูบ้ ริ หารได้มีการ
กําหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพือสนับสนุนการดําเนิ นธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึน และมีผลประกอบการ
และฐานะการเงินทีดี และแข็งแกร่ งยิงขึน รวมทังการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริ หารเงินทุนเพือ
การดํารงไว้ซึงโครงสร้างของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนทีเหมาะสม

32

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม ดังนี
32.1 ภาระผูกพันตามสัญญาทีเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
งบการเงินรวม
2564
2563
สัญญาที ยังไม่ ได้ รับรู้
ทีดิน อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักร อุปกรณ์และอืนๆ
รวม

3,541
5,293
8,834

3,112
2,485
5,597

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
170
170

275
275

32.2 ภาระผูกพันอืนๆ
บริ ษทั มีสัญญาว่าด้วยความร่ วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (“มหาวิทยาลัย”) โดยทางมหาวิทยาลัย
อนุ ญาตให้บริ ษทั ใช้ทีดิ นและสิ งปลูกสร้ างในการสร้ า งบ่อเลียงกุ้ง และใช้เป็ นศูนย์วิจัยและฝึ กอบรมแก่
อาจารย์และนักวิชาการ ซึ งจะสิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2565 ภายใต้เงือนไขของสัญญาดังกล่าว บริ ษทั มีภาระ
ผู กพันที จะต้องจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ กับ มหาวิ ท ยาลัย เป็ นจํา นวนเงิ น 2.2 ล้านบาทต่ อปี และจะต้องโอน
กรรมสิ ทธิในสินทรัพย์ทงหมดของโครงการให้
ั
กบั มหาวิทยาลัยเมืออายุของสัญญาสิ นสุ ดลง ทังนีราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์ของบริ ษทั ภายใต้สัญญาดังกล่าว ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวนเงินรวม 15 ล้านบาท
(2563: 18 ล้านบาท)
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32.3 เลตเตอร์ ออฟเครดิต
บริ ษทั ย่อยบางแห่ งมี ภาระผูกพันภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตที ออกแล้วเป็ นจํานวนเงินรวม 2,658 ล้านบาท
(2563: 2,051 ล้ านบาท)
32.4 หนังสือคําประกัน
(ก) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบางแห่งมีภาระผูกพันจากการทีสถาบันการเงินบางแห่ งออกหนังสื อคําประกันบริ ษทั
และบริ ษ ัทย่อยดังกล่ า วต่ อหน่ ว ยงานราชการและอื นๆ เป็ นจํานวนเงิ นรวม 11 ล้านบาท และ 1,518
ล้านบาท ตามลําดับ (2563: 16 ล้านบาท และ 2,490 ล้านบาท ตามลําดับ) หนังสือคําประกันเหล่านี ส่วน
ใหญ่เป็ นการคําประกันค่าภาษี ค่าอากรต่างๆ และการขายสินค้า
(ข) บริ ษทั ย่อยในต่ างประเทศบางแห่ งมี ภาระผูกพันจากการออกหนังสื อคําประกันให้ กับสถาบันการเงิ น
ในต่างประเทศทีให้สินเชื อแก่ลูกค้าในกลุ่มธุ รกิจอาหารสัตว์ของบริ ษทั ย่อยเหล่านันจํานวน 253 ล้านบาท
(2563: 305 ล้ านบาท)
32.5 ผู้ให้ การสนับสนุน
บริ ษ ัทเป็ นผูใ้ ห้การสนับ สนุ น (Sponsor Undertaking) หุ ้นกู้อนุ พ นั ธ์ ที ออกโดยบริ ษ ัทย่อย ตามที เปิ ดเผยใน
หมายเหตุขอ้ 18
33

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
33.1 เมือวันที 15 ธันวาคม 2564 ทีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิเศษของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ซึ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยทีบริ ษทั ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในสัดส่ วนร้อยละ 52.25 มีมติอนุมตั ิให้นาํ หุ ้นสามัญของ CPP ออก
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยหุ้นสามัญของ CPP ได้ถูกเพิกถอนออกจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมือวันที 18 มกราคม 2565
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เมือวันที 25 มกราคม 2565 CPF Investment Co., Ltd. (“CPFI”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทีบริ ษทั ถือหุ ้นทางตรงใน
สัดส่ วนร้อยละ 100.00 ได้ชาํ ระราคาหุ้นสามัญของ CPP ทีถูกยกเลิกจํานวน 6,079,356,827 หุ ้น เป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 25.26 จํานวนเงิ น 6,991 ล้านดอลลาร์ ฮ่องกง หรื อเทียบเท่าประมาณ 29,808 ล้านบาท โดยจ่ายจาก
กระแสเงิ นสดภายในและกู้ยืม จากสถาบัน การเงิ น ทํา ให้กลุ่ม บริ ษ ัทมี สั ด ส่ วนความเป็ นเจ้าของใน CPP
เพิมขึนจากร้อยละ 52.25 เป็ นร้อยละ 76.24
33.2 เมือวันที 9 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้ยืนแบบแสดงรายงานข้อมูลเสนอขายหุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิทีมีลกั ษณะคล้ายทุน
ชําระคืน เงิ นต้นเพียงครั งเดี ยวเมื อเลิกบริ ษัท หรื อเมื อบริ ษทั ใช้สิท ธิ ไถ่ ถอนหุ้นกู้ (“หุ ้นกู้” ) ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้เงือนไขของหุ ้นกู้ บริ ษทั มีสิทธิ เลือนการชําระ
ดอกเบียพร้ อมกับสะสมดอกเบียจ่า ยไปชํา ระในวัน ใดๆ ก็ได้ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นกู้โดยไม่จาํ กัดระยะเวลาและ
จํานวนครังตามดุลยพินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยเสนอขายให้แก่ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุน
ทัวไป ในราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จํานวนไม่เกิ น 15,000,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 15,000
ล้านบาท และมี หุ้นกูส้ ํารองเพือเสนอขายเพิมเติ มไม่เกิ น 3,000,000 หน่ วย คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้าน
บาท รวมจํานวนหุ้นกูท้ ีเสนอขายทังสิ นไม่เกิน 18,000,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ นไม่เกิน 18,000 ล้าน
บาท อัตราดอกเบี ยของหุ ้นกู้ดงั กล่าวในปี ที 1 - 5 เท่ากับร้อยละ 4.50 ต่อปี ภายหลังจากปี ที 5 จะมี การปรับ
อัตราดอกเบี ยทุ ก ๆ 5 ปี โดยอ้า งอิ ง จาก (1) อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รรัฐ บาลอายุ 5 ปี (2) Initial Credit
Spread และ (3) อัตราร้อยละตามทีกําหนดไว้ในหนังสื อชีชวน
หุน้ กูด้ งั กล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือในระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที” โดยบริ ษทั ทริ สเรทติง จํากัด
เมือวันที 7 ธันวาคม 2564 ทังนี บริ ษทั จะทําการเสนอขายหุ้นกูใ้ นช่วงกุมภาพันธ์และมีนาคม 2565
34

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ ได้ ใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มใน
หรื อหลังวันที 1 มกราคม 2565 โดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ในการจัดทํา
งบการเงินรวม เนื องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบเบืองต้นทีอาจเกิ ดขึนต่องบการเงิน
จากการถือปฏิ บ ตั ิต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที ปรับ ปรุ ง ใหม่ด งั กล่า ว ซึ งคาดว่า ไม่มีผ ลกระทบที มี
สาระสําคัญต่องบการเงินในปี ทีถือปฏิบตั ิ

161

บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
35

การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิมเติม
ในไตรมาสที 4 ปี 2563 CTI ได้เ ปลี ยนสถานะจากบริ ษัทย่ อยเป็ นบริ ษ ัท ร่ ว มของกลุ่ ม บริ ษ ัท ตามที เปิ ดเผยใน
งบการเงินประจําปี 2563
ทังนี รายการดังกล่าวมี ผลกระทบต่อการเปลียนแปลงของงบกําไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริ ษทั อย่างมีสาระสําคัญ
กลุ่มบริ ษทั จึงเปิ ดเผยการเปรี ยบเทียบข้อมูลทางการเงินทีไม่รวม CTI สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม เพิมเติม
ดังต่อไปนี
(หน่ วย: ล้ านบาท)

2564
รายได้จากการขาย
รายได้อืน
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพ
ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
และการร่ วมค้ าและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

162

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม

2563
(ไม่ได้ตรวจสอบ)

512,704
16,534
529,238
446,815
50,880
16,596

465,597
16,821
482,418
376,870
45,472
16,093

2,381
516,672

270
4,355
443,060

12,566

39,358

เอกสารแนบ 1-6 ทีแสดงบนเว็บไซต์
www.cpfworldwide.com/th/investors/report-56-1-2021/attachment
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท ผู้ทีได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทําบัญชี
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกียวคณะกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ าสํานักตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฎิบัติงาน (Compliance)
เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
เอกสารแนบ 5 นโยบายกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ
เอกสารแนบ

กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
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