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颐海食品是由海外投资的一家综合性食品生产公司，主要包括对火
锅底料、中复合调味料、即食产品的研发、生产及销售业务。

ยี้ไห่ ฟู้ด เป็น บริษทั ผลิตอาหารครบวงจรท่ีลงทุนในต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่รวมถึงการ
วจิยั พฒันาการผลิต การขายส่วนผสมของเคร่ืองปรุงหมอ้ไฟ เคร่ืองปรุงรสและผลิตภณัฑ์
ส าเร็จรูป

截至2019年，公司一共有7个生产基地，其中5个已经运行，2个在
建。4个底料生产工厂分别在成都、郑州、马鞍山和霸州，火锅底
料及中式复合调味料的产能超过15万吨/年，马鞍山工厂生产的自
热小火锅销售量超过5000万盒。另外2个在建的底料工厂分别在简
阳和临颍

ในปี 2019 บริษทั มีฐานการผลิตทั้งหมด 7 แห่ง โดย 5 แห่งก าลงัด าเนินการผลิตและ 2 แห่ง
อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง โรงงานผลิต4แห่งตั้งอยูใ่นในเมือง เฉิงตู เจ้ิงโจว หม่าอานซาน และ 
ปาโจว ก าลงัการผลิตเคร่ืองปรุงหมอ้ไฟและเคร่ืองปรุงรสของจีนมีมากกวา่ 150,000 ตนัต่อปี 
ปริมาณการขายหมอ้ไฟอุ่นร้อนในตวั ท่ีผลิตโดยโรงงานหม่าอานซาน มีมากกวา่ 50 ลา้น
กล่อง ซ่ึงโรงงานอีก 2 แห่งอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างใน เจ้ียนหยางและหลินอ่ิงตามล าดบั



工厂本着“大规模采购，机械化生产，规范化仓储，现代化配送”的原则，建
立了集采购，加工，仓储和配送为一体的大型物流供应系统和生产基地

โรงงานตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ “การจดัซ้ือขนาดใหญ่ ” การผลิตดว้ยเคร่ืองจกัร คลงัสินคา้ท่ีได้
มาตรฐาน หลกัการของ “การกระจายแบบสมยัใหม่” ตั้งค่าการจดัซ้ือจดัจา้ง การประมวลผล
การแปรรูปวตัถุดิบ ระบบการจดัหาโลจิสติกส์ขนาดใหญ่และฐานการผลิตท่ีมีคลงัสินคา้และการ
กระจายสินคา้

公司在选材和基础材料的制备上坚持“无污染，一次性”的原则，严格控制原
材料和配料

บริษทั ยนืยนัวา่ "ไม่มีปนเป้ือน" ในการเลือกใชว้สัดุและการเตรียมวสัดุพื้นฐาน ผลิตภณัฑ ์“ใช้
คร้ังเดียว" เราควบคุมวตัถุดิบและส่วนผสมอยา่งเคร่งครัด

公司致力于为客户提供优质的产品和服务，并在社会上享有良好的声誉

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงในสงัคม



企业历史 ประวัติ

5月，四川恼河底科生产基地通过了ISO9001质量管理体系认证和HACCP食品安全管

理体系认证.

ในเดือนพฤษภาคม ฐานการผลิตเคร่ืองปรุงรสหมอ้ไฟในเมืองซีเหอ มณฑลเสฉวนผา่นการรับรองระบบการจดัการ
คุณภาพ ISO9001 และระบบการจดัการความปลอดภยัอาหาร HACCP

7月，首批对外销售的清油火锅底料成功灌装下线

ในเดือนกรกฎาคม ชุดหมอ้ไฟรสเผด็ผสมน ้ามนัพืชชุดแรกถูกบรรจุและจดัส่งออกเป็นท่ีเรียบร้อย

5月，海底捞销售部在北京正式成立;

ในเดือนพฤษภาคม แผนกการขาย Haidilao ก่อตั้งข้ึนในปักก่ิง

10月，四川海底捞餐饮股份有限公司西安，郑州，北京，

上海4中央厨房和物流配送体系建立完成

ในเดือนตุลาคม บริษทั Sichuan Haidilao Catering Co. , Ltd. ไดส้ร้างหอ้งครัวกลาง 4 
หอ้งและจดัตั้งระบบโลจิสติกส์ในเมืองซีอาน เจ้ิงโจว ปักก่ิงและเซ่ียงไฮ้



企业历史 ประวัติ

5月，麻辣香锅产品上市，拓展家庭调味料市场

ในเดือนพฤษภาคมไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑห์มอ้ไฟรสหม่าล่าเพื่อขยายตลาด
เคร่ืองปรุงรสในครัวเรือน

6月，相继成立北京，上海，郑州区域销售部，营销版圈开始由区域近向
全国

ในเดือนมิถุนายนฝ่ายขายประจ าภูมิภาคในปักก่ิงเซ่ียงไฮแ้ละเจ้ิงโจวไดรั้บการจดัตั้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
และแวดวงการตลาดเร่ิมยา้ยจากภูมิภาคไปสู่ระดบัประเทศ

10月，海底捞郑州底料生产基地一郑州蜀海实业有限公司正式开工建设ใน
เดือนตุลาคม Zhengzhou Shuhai Industrial Co. , Ltd. ซ่ึงเป็นฐานการผลิตเคร่ืองปรุงของ 
Haidilao ไดเ้ร่ิมการก่อสร้างอยา่งเป็นทางการ

10月，底料销售额，年产值突破亿元

ในเดือนตุลาคม ยอดขายในช่วงปลายปีมีมูลค่าผลผลิตต่อปีเกิน 100 ลา้น

11月，颐海（中国）食品有限公司正式成立，以研发，生产，销售海底捞
系列调味品为主营业务

ในเดือนพฤศจิกายน Yihai (China) Food Co. , Ltd. ไดก่้อตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการโดยมีการ
วิจยัและพฒันาการผลิตและการขายเคร่ืองปรุงรส Haidilao เป็นธุรกิจหลกั



企业历史 ประวัติ

公司全面推行经销商一体化合作模式

บริษทั ใชรู้ปแบบความร่วมมือตวัแทนจ าหน่ายแบบบูรณาการอยา่งเตม็ท่ี

4月，新品上汤酸菜鱼调味料正式上市

ในเดือนเมษายนมีการเปิดตวัเคร่ืองปรุงรสปลาผกัดองเสฉวนใหม่

上市9支单品;获中国调味品企业颁发的十强企业

ผลิตภณัฑเ์ด่ียว 9 รายการในทอ้งตลาด ไดรั้บรางวลั บริษทั ชั้นน า 10 แห่งจาก 
บริษทั เคร่ืองปรุงรสของจีน

5月,麻辣小龙虾上市

ในเดือนพฤษภาคม เปิดตวัเคร่ืองปรุงหม่าล่ากุง้ในตลาด

7月13日,顾海国际在香港联交所上市股票代码：HKO1579 8月
500g手做牛油上市

เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม Gu Hai International เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง
รหสัสินคา้: HKO1579 ในเดือนสิงหาคมมีการจดทะเบียนไขมนัววัท ามือ 500 กรัม



企业历史 ประวัติ

5月颐海自煮火锅上市，跨入休闲速食品类

ในเดือนพฤษภาคมหมอ้ไฟอุ่นร้อนในตวัของ Yihai ไดเ้ปิดตวัและเขา้สู่ประเภทอาหารจานด่วน

12月份马鞍山工厂正式投产

ในเดือนธนัวาคม โรงงานในหม่าอานซาน เร่ิมผลิตอยา่งเป็นทางการ

4月份确定颐海多品牌

ในเดือนเมษายน มีการยนืยนัผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์Yihai มากมาย

8月筷手小厨品牌上市，半成品和洞味料产品上市：

ในเดือนสิงหาคมแบรนด ์Kuai shou xiao chu ไดเ้ปิดตวัพร้อมกบัเปิดตวัผลิตภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูปและเคร่ืองปรุงรสในตลาด

截至6月30日，公司进一步发展了销售网络，增加了经销
商数量，业务遍及中国31个省以及香港，澳门，台湾和
49个外国地区。

ภายในวนัท่ี 30 เดือนมิถุนายน บริษทัไดพ้ฒันาเครือข่ายการขายเพิ่มจ านวน
ตวัแทนจดัจ าหน่ายและครอบคลุม 31 จงัหวดัในจีนซ่ึงรวมถึง ฮ่องกง มาเก๊า
และไตห้วนั และขยายไปใน 49 ประเทศ



核心品牌价值
ค่านิยมหลกัขององค์กร

专业

มืออาชีพ

创造

สร้างสรรค์

便捷

สะดวก



品牌定位

เป้าหมายแบรนด์

更加享受美味佳肴

เพิ่มความสะดวกและเพลิดเพลินกบั
อาหารรสเลิศ

成为全球知名的食品品牌

เป็นแบรนดอ์าหารท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก

开放、创新、务实和协作

เปิดกวา้ง สร้างสรรค ์ปฏิบติัและท างาน
ร่วมกนั



Yihai Brand/Product Framework — Satisfy Diverse Customer Needs
颐海品牌架构-满足多样化的客户需求
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Quasi-hotpot 

更多即食食品和品牌即将推出

อาหารส าเรจ็รูปและแบรนดท์ี่ก าลงัจะเปิดตวั
อีกมากมาย

.... 

复合调味品

เครือ่งปรุงรส

第三方餐饮服务

การบรกิารบรษิัทท่ีสาม

เคร่ืองปรุงรส
Haidilao 

ฟาส เชฟ
ท าอาหารได้ง่ายขึน้

อาหารอร่อยสะดวกกว่า

วา โอ! วาย ไอ ท ีอี

กนิดี (HaoHao ChiFan)

อาหารบนโต๊ะอาหาร

Haidilao 

Haidilao Fast Chef 
Haidilao 

Eat Well 

(HaoHaoChiFan) 

Haidilao 

YITE 

清真调味品等

เครื่องปรุงรสฮาลาล ฯลฯ ......
自煮自热火锅

หมอ้ไฟอุน่รอ้นในตวั

海底捞调味料

เครื่องปรุงหมอ้ไฟ
海底捞精品
พรอ้มทาน

น าไปปรุงรสอาหารก่อนรบัประทาน



江南基州工厂：郑州工厂建成于2013年，马鞍山エ厂建成之前
为公司主要生产基地能约3万吨

Jiangnan Jizhou Factory: โรงงานเจ้ิงโจวสร้างข้ึนในปี 2556 ก่อนท่ีโรงงาน
Ma'anshan จะเสร็จสมบูรณ์เป็นฐานการผลิตหลกัของ บริษทั ท่ีมีก าลงัการ
ผลิตประมาณ 30,000 ตนั

安徽马鞍山工：与马鞍山经济技木开发区政府签署浴千协议，
通过在但货的厂房內增设新生产线来实现新产能的释放。
马鞍山生产基地在17年底已经正式投产，2018年 预计产能6万吨

Maanshan Engineering, Anhui: ลงนามขอ้ตกลง Yuqian กบัรัฐบาลเขต
พฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี Maanshan เพื่อตระหนกัถึงการเปิดตวัก าลงั
การผลิตใหม่โดยการเพิ่มสายการผลิตใหม่ในโรงงานของ Danhuo
ฐานการผลิต Maanshan เปิดด าเนินการอยา่งเป็นทางการเม่ือปลายปี 2560 และ
มีก าลงัการผลิตประมาณ 60,000 ตนัในปี 2561

成都工厂生产线：
在2017年我们在原有厂房新增生产线，为本集团带来约
3，000吨的附加产能，理有产能约2万吨。

Chengdu factory production line:
ในปี 2560 เราไดเ้พ่ิมสายการผลิตใหม่ใหก้บัโรงงานเดิมซ่ึงท าใหก้ลุ่ม บริษทั มีก าลงั
การผลิตเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 3,000 ตนัซ่ึงจะมีก าลงัการผลิตประมาณ 20,000 ตนั

生产基地

ฐานการผลติ



2013年建成的研发中心，占地面积2000平方米，中

心集研发，检测为一体，其中高级研发师8名，研发

师15名，目前研发中心服务于海底捞（中国），蜀

海外销客户，颐海公司，为公司贡献100余项产品技

术。

ศูนยว์ิจยัและพฒันาสร้างข้ึนในปี 2556 ครอบคลุมพื้นท่ี 2,000 ตาราง
เมตร ศูนยร์วมการวิจยัและพฒันาและการทดสอบรวมถึงวิศวกร R&D 
อาวโุส 8 คนและวิศวกร R&D 15 คน ปัจจุบนัศูนย ์R&D ใหบ้ริการ 
Haidilao (ประเทศจีน) ลูกคา้จากต่างประเทศและบริษทั Yihai ซ่ึงมี
ส่วนสนบัสนุนเทคโนโลยผีลิตภณัฑม์ากกวา่ 100 รายการใหก้บับริษทั

研发团队
ทมีวจิัยและพัฒนา



基于研发及市
场部门资料的"
产品项目制“

"ระบบโครงการ
ผลิตภณัฑ"์ จากขอ้มูล
ของฝ่ายวจิยัและ

พฒันาและการตลาด

▪ 以市场为导向的基础及应
用研究

การวิจยัพ้ืนฐานและ
ประยกุตเ์ชิงตลาด

▪ 火锅相关产品获得海底捞
门店上亿消费者认可

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
หมอ้ไฟไดรั้บการยอมรับ
จากผูบ้ริโภคหลายร้อยลา้น
คนในร้าน Haidilao

▪ 与第三方餐饮公司共同研
发新的主河味品

ร่วมมือกบับริษทัจดัเล้ียง
เพ่ือพฒันารสชาติหลกัใหม่ๆ

创新产品项目机制，全员成为产品人
กลไกโครงการนวัตกรรมผลิตภณัฑ์ พนักงานทุกคนกลายเป็นคนในผลิตภณัฑ์
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面向市场的研发能力

ความสามารถในการวจิยัและ
พฒันาที่มุ่งเน้นตลาด

“产品项目制”
"ระบบโครงการผลิตภณัฑ"์

市场洞察

ขอ้มูลเชิงลึก
ของตลาด

项目评估

การประเมิน
โครงการ

高管研讨

สมัมนา
ผูบ้ริหาร

内部立项
โครงการภายใน

研发测试
การทดสอบ R & D

量化生产
การผลิตเชิงปริมาณ

市场试销
การทดสอบตลาด

追踪评测
ติดตามประเมินผล

项目修订
การแกไ้ขโครงการ

培养爆款/下架回炉
พฒันารายการยอดนิยม 
/ถอดออกและผลิตใหม่

让员工成为“创业者”，领导新品项目进展。通过收益与项目组挂钩的项目制激发、鼓励新思维、
新产品源源不断的产生

ใหพ้นกังานกลายเป็น "ผูป้ระกอบการ" และเป็นผูน้  าความกา้วหนา้โครงการผลิตภณัฑใ์หม่ ผา่นระบบโครงการท่ีเช่ือมโยงกบั
รายไดแ้ละทีมงานโครงการมีการผลิตแนวคิดใหม่ ๆ และผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง



พนัธกจิ วสัิยทัศน์และค่านิยมขององค์กร
企业使命、愿景、价值观

ภารกจิ: เปลีย่นรสชาติของความอร่อย ให้ง่ายขึน้
使 命：让美味变轻松

การด าเนินการตามกระบวนการ   การจัดการตามระบบ  การประเมนิตามข้อมูล นิเทศติดตามผล
流程化操作、制度化管理、数据化考核、跟踪式监督

ค่านิยม: ซ่ือสัตย์ เมตตา ขยนัหมั่นเพยีร ปฏิบตัิตามหลกัการ
价值观：诚信 善良 勤奋 务实

แนวคิดการจัดการองค์กร
企业管理理念

การด าเนินการตามกระบวนการ   การจัดการตามระบบ  การประเมนิตามข้อมูล นิเทศตดิตามผล
流程化操作、制度化管理、数据化考核、跟踪式监督



ค าสัญญาของบริษัท

公司宣誓词

我愿意努力的工作，因为我盼望明天会更好；
我愿意尊重每一位同事，因为我也需要大家的关心；
我愿意真诚，因为我需要问心无愧；
我愿意虚心接受意见，因为我们太需要成功。
我坚信：只要付出，终有回报!

ฉันให้ค าสัญญาว่า:  
ฉนัยินยอมที่จะขยนัท างาน เพราะฉนัมีความหวงัวา่พรุง่นีจ้ะดีกวา่

ฉนัยินยอมที่จะเคารพใหเ้กียนติเพื่อนรว่มงานทกุคน เพราะฉนัก็ตอ้งการความห่วงใยและใหค้วามส าคญัจากทกุคนเช่นกนั

ฉนัยินยอมท่ีจะซ่ือสตัย ์เพราะฉนัมีจิตส านกึไม่ละอายตวัเอง

ฉนัยินยอมที่จะยอมรบัความคิดเห็นผูอ่ื้นอย่างถ่อมตน เพราะพวกเราตอ้งการความส าเรจ็อย่างย่ิง

ฉนัเช่ือมั่น ขอเพียงแตทุ่่มเทลงแรงก็จะไดร้บัการตอบแทน



http://www.yihchina.com/en/about.html
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