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1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด  ( มหาชน ) 
ท่ีตั้งส านักงาน 149/34 ซอยแองโกลพลาซา่ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
ทะเบียนเลขท่ี 0107 537 000 513 
โทรศัพท์ 0-2238-4091, 0-2634-0061-4 
โทรสาร 0-2238-4090 
เวบ็ไซต์ www.cmfrozen.com 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผักแช่เยือกแข็ง เช่น ถั่วแระ  ถั่วแขก  ขา้วโพดหวาน  แครอท  ข้าวโพดฝักอ่อน  
เป็นต้น 

ก าลังการผลิต 42,000  ตัน ต่อ ปี 

โรงงาน ( สาขา ) โรงงาน 1 เลขท่ี   92 หมู่   3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต าบลหนองจ๊อม  อ าเภอสันทราย   
จังหวัดเชียงใหม่ 50210 
โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย   
จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 381,146,251 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินรวม 381,146,251 บาท 

ทุนช าระแล้ว หุ้นสามัญ 381,145,725 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินรวม 381,145,725 บาท 

       นิติบุคคลที่บริษัทฯถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ  10  ขึ้นไป 
ช่ือบริษัท บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด 
ท่ีตั้ง 149/34 ซอยแองโกลพลาซา่ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์,โทรสาร  โทรศัพท์ 0-2634-2282-6    โทรสาร 0-2634-2287 
ประเภทธุรกิจ ด าเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไป เป็นผู้จ าหน่าย (ส่งออก) ข้าวโพดหวานแช่แข็ง 
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นเงินรวม 120,000,000  บาท 

ทุนช าระแล้ว หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท เรียกช าระแล้ว    30,000,000  บาท 

สัดส่วนการถอืหุ้น บริษัทฯ ถือหุ้น 100 % 
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       นิติบุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหุ้น บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากัด 

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช้ัน 4, 6-7 
ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599  โทรสาร 0-2359-1262-3 

ผู้สอบบัญชี น.ส. นงราม  เลาหอารีดลิก  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4334 หรือ 
น.ส. ชมาภรณ์  รอดลอยทุกข ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 9211 
ส านักงาน เอเอสที มาสเตอร์  เลขท่ี 790/12 ทองหล่อทาวเวอร์ 
ซอยทองหลอ่ 18  ถนนสุขุมวิท 55  แขวงคลองตัน  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110 
โทรศัพท์ 0-2381-5716, 0-2381-8016 

ท่ีปรึกษากฎหมาย นายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์   
เลขท่ี 51 ตรอกศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ และโทรสาร 0-2521-4501 

สถาบันการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอรเ์รท จ ากัด - สาขา กรุงเทพฯ 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
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       ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ 

              ข้อมูลจากงบการเงิน                                                                                                                    ( หน่วย  : พันบาท ) 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2554 2553 2552 2554 2553 2552 

สินทรัพย์รวม 1,273,460 1,358,830 1,305,482 1,255,746 1,345,187 1,289,365 

หนี้สินรวม 103,188 87,860 97,415 99,707 86,466 95,083 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,170,272 1,270,970 1,208,067 1,156,039 1,258,721 1,194,282 

รายได้จากการขาย 1,293,387 1,367,578 1,321,455 1,267,970 1,349,072 1,294,066 

รายได้รวม 1,317,773 1,410,874 1,336,247 1,290,896 1,388,513 1,306,608 

ก าไรขั้นต้น 244,259 338,720 408,062 219,838 321,855 381,700 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 55,796 158,188 211,167 52,542 159,724 207,054 

 

              อัตราส่วนทางการเงิน 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2554 2553 2552 2554 2553 2552 

อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย  % 4.31 11.57 15.98 4.14 11.84 16.00 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น % 4.77 12.45 17.48 4.54 12.69 17.34 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม % 4.38 11.64 16.18 4.18 11.87 16.06 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท) 0.15 0.42 0.55 0.14 0.42 0.54 

เงินปันผลต่อหุ้น  (บาท) 0.14 0.35 0.50 0.14 0.35 0.50 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.07 3.33 3.17 3.03 3.30 3.13 

มูลค่าสินทรัพย์รวมสุทธิต่อหุ้น  (บาท) 3.34 3.57 3.43 3.29 3.53 3.38 
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ค าชี้แจงจากประธานกรรมการ 

เรียนท่านผู้ถือหุ้น 

 

                   ในรอบปี 2554 นับเป็นปีท่ียากล าบากพอสมควรในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีภัยทางธรรมชาติ
ใหญ่ ๆ เกิดขึ้นคือภัยสึนามิ ท่ีเกิดท่ีประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าและตลาดหลักของบริษัฯ และอทุกภัยน้ าท่วม
ภายในประเทศ  รวมท้ังปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยุโรป  
                  ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2554 มีรายได้ จ านวน  1,268 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 81 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.0 และมีก าไรสุทธิ 52.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 107.2 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 67.1 
เกิดจากผลกระทบหลายด้าน ได้แก่อัตราแลกเปลี่ยนเงนิบาทท่ีแข็งค่าขึ้น 1.40 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่า 
49.1 ล้านบาท และต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ, ค่าใช้จ่ายการผลิต และค่าแรงงาน 

                  ในปี 2554 บริษัทฯมีปริมาณการขาย จ านวน 25,700 ตัน ลดลงจากปีก่อน จ านวน 800 ตัน  การลดลงของ
ปริมาณการขาย เกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นโดยรวมยังไม่ฟ้ืนตัว และผลกระทบทางอ้อมจากภัยสึนามิ 
                      อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทฯจะมีผลประกอบการลดลง แต่ในภาพรวมโดยเฉพาะในเรื่องการรักษาฐานลูกค้าของ
บริษัทฯถือว่าบริษัทฯยังมีผลการด าเนินงานท่ีดี  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2555 คณะกรรมการบริษัทฯ 
มีมติเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จ านวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.14บาท คิดเป็นเงิน จ านวน 
53,360,401.50 บาท 

                  ส าหรับในปี 2555 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการขายไว้ท่ี 27,000 ตัน  บริษัทฯ เช่ือว่าภายใต้ความพยายามและความ
มุ่งม่ันของบริษัทฯ จะท าให้บริษัทฯสามารถด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ และมีผลประกอบการท่ีดีเพ่ือท่ีบริษัทฯ จะ
สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ าเสมอ 
 

 

 

 

 

(นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์) 
ประธานกรรมการ 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2555 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

11 
รายงานประจ าปี 2554 

 

ค าชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 

                  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 
ท่าน คือ นายสันติชัย  สุเอกานนท์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายอ านวย  ยศสุข  และนายอ าพล  รวยฟูพันธ์ เป็น
กรรมการตรวจสอบ  ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคระกรรมการของบริษัทท่ีระบุไว้ชัดเจนในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลัก ทรัพย ์แห่งประเทศไทย 
                  ในปี 2554  คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม จ านวน 4 ครั้ง  โดยได้เชิญผู้สอบบัญชี  ฝ่ายบริหารท่ี
เกี่ยวข้อง  และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม เพ่ือสอบทานตามขอบเขตและความรับผิดชอบ  มีสาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน ประจ าปี 2554 รับฟังรายงาน และข้อช้ีแจงจากฝ่ายบริหาร 
และผู้สอบบัญชีในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ  จึงมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบ
การเงินดังกล่าวถูกต้องตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ  บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
และมีความเห็นว่าข้อมูลของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันได้รับการเปิดเผยไว้อย่างถูกตอ้งและเพียงพอแล้ว 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกจิ
ของบริษัทฯ โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นท่ีมีสาระส าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่อย่างใด 

4. เสริมสร้างความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  ให้ความเห็นชอบในแผนการตรวจ สอบ
ภายในประจ าปี  และสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิผล  โดยทาง
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายใน ท่ีมีนัยส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างมีสาระส าคัญตอ่บริษัทฯ 

 

 

 

 

(นายสันติชัย  สุเอกานนท์) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2555 
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2. ปัจจัยความเส่ียง 

       ด้านการผลิต 

                  บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผักแช่เยือกแข็ง  ซึ่งต้องใช้ ถั่วแระ, ถั่วแขก และข้าวโพดหวาน เป็น
วัตถุดิบส่วนส าคัญของต้นทุนการผลิต และเนือ่งจากวัตถุดิบเหล่านี้เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีขึ้นอยูก่ับปัจจัยทาง
ธรรมชาติเป็นหลักท าให้บริษัทฯอาจได้รับผลกระทบและเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าวได้บ้าง 
                  มาตรการรองรับความเสี่ยงในกรณีนี้คือ บริษัทฯใช้วิธีเพ่ิมปริมาณการผลิตในรุ่นถัดไปให้มากขึ้น  เนื่องจาก 
วัตถุดิบของบริษัทฯสามารถปลูกได้ ปีละ 2-3 รุ่น และมีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียง ประมาณ 60 – 90 วัน  ดังน้ัน หากการ
เพาะปลูกรุ่นใดมีปัญหา  บริษัทฯก็จะเพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกในรุ่นถัดไปให้มากขึ้น 

              จากปัญหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้น พ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการของบริษัทฯได้รับผลกระทบเพียง
เล็กน้อย   เนื่องจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศ    

       ด้านการประกอบธุรกิจ 
                        ปัจจุบันบริษัทฯส่งออกผลิตภัณฑ์ผักแช่เยือกแข็งไปยังตลาดญี่ปุ่น ประมาณร้อยละ 75 ของยอดขายรวมซึ่ง
การพ่ึงพิงตลาดญี่ปุ่นในสัดส่วนท่ีสูงนี้ ท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯอาจได้รับผล กระทบจากการท่ีเศรษฐกิจญี่ปุ่น
ชะลอตัว และหรอืมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าของประเทศดังกล่าว                                
                  อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีผลิตภัณฑ์ของบริษทัฯ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ 
และชาวญี่ปุ่นเองก็นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ ถั่วแระ และถั่วแขกแช่เยือกแข็ง ประกอบกับบริษัทฯมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า
ตลอดมา  ดังน้ัน ผลกระทบจากการพ่ึงพิงตลาดญี่ปุ่นเป็นหลักจึงอยู่ในระดับความเสี่ยงไม่สูงนัก  

       ด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

                  จากการท่ีบริษัทฯมีมูลค่าการส่งออก ประมาณ ร้อยละ 80 ของยอดขายรวม และบริษัทฯขายสินค้าเป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาท้ังหมด  ดังน้ัน บริษัทฯอาจได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้น จะส่งผลให้
บริษัทฯได้รับเงินบาทจากการแปลงค่าน้อยลง 
                      มาตรการลดความเสี่ยงในกรณีนี้ บริษัทฯได้ท าสัญญาขายเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหน้า ซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้พอสมควร โดยบริษัทฯจะท าสัญญาขายเงินล่วงหน้า ระยะเวลา 6 – 12 
เดือน ครั้งละประมาณ 300,000-2,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ท าให้บริษัทฯสามารถป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่า 6 เดอืน     

       ด้านคุณภาพของสินค้า 
                  ด้านคุณภาพสินค้าท่ีต้องปลอดจากสารเคมี  ท าให้บริษัทฯมีความเสี่ยงในด้านการคืนสินค้าจากลูกค้า หากไม่
สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าให้ปลอดสารเคมีตามสัญญาท่ีตกลงกับลูกค้า 
                  มาตรการการควบคุมคุณภาพของสินค้า ซึ่งเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากสารเคมีตกค้างนั้น บริษัทฯมีกระบวน การ
ตรวจสอบท่ีเข้มงวดตามมาตรฐาน GMP โดยบรษิัทฯได้จัดหาเครื่องตรวจหาสารเคมีตกค้างท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทฯมีอยู่จ านวน 2 เครื่อง สามารถตรวจหาสารเคมีตกค้างได้มากกว่า 250 ชนิด ในขณะท่ีบริษัทฯใช้สารเคมี 
ประมาณ 20 ชนิด 
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       ด้านการบริหารจัดการ 
                  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีประสบ การณ์ในธุรกิจ
การเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน จ านวน 7 ท่าน และกรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน ร่วมกันก าหนดนโยบายให้กับทางคณะ
ผู้บริหาร ดูแลและควบคุมการด าเนินการของคณะผู้บริหารอย่างต่อเนือ่งและมีประสิทธิภาพ 
                  คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยทีมผู้บริหารระดับสูง จ านวน 5 ท่าน  ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ ความสามารถ ในการ
บริหารงานธุรกิจด้านการเกษตรเป็นอย่างดี  มีการกระจายอ านาจในการบริหารและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม รวมถึงมี
การประชุมร่วมกันเพ่ือตัดสินใจในประเด็นการบริหารงานท่ีส าคัญ 

                  การท างานของคณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ด าเนินงานภายใต้นโยบายการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกครั้ง 
ท่ีประชุมได้รายงานผลการด าเนินงาน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้ซักถามอย่างเป็นท่ีพอใจ  ดังน้ัน ความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ า 

       ด้านการเงิน  
               บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จ านวน 1,255.7 ลา้นบาท มีหนี้สินรวม 99.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.9 ของ
สินทรัพย์รวม และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,156.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.1 ของสินทรัพย์รวม  มีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.09 : 1 เท่า, อัตราส่วนสภาพคลอ่ง 11.0 เท่า และอัตราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว 6.0 เท่า ประกอบกับ
วงเงินเครดิตท่ีสถาบันการเงินท้ัง 3 สถาบันท่ีบริษัทฯใช้บริการอยู่ต่างเป็นวงเงินท่ีไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกันท้ังสิ้น 
แสดงถึงสถานะการเงินและความน่าเช่ือถอืของบริษัทฯท่ีได้รับจากสถาบันการเงินอยู่ในระดับสูง  นอกจากนีบ้ริษัทฯได้ยึด
หลักนโยบายการเงินท่ีเน้นความรอบคอบ  ท าให้ความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทฯอยู่ในระดับต่ า 

       ด้านผู้ลงทุน 

                 บริษัทฯมีผลประกอบการท่ีดีและมีก าไรมาโดยตลอด (ยกเว้นในปี 2540 เนื่องจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ)   ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีก าไรสะสมท้ังสิ้น จ านวน 706.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.3 ของสินทรัพย์รวม และ
บริษัทฯสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี  

3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

(1) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ 

พฤศจิกายน 2531 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มูลค่าหุ้น 10 บาทต่อหุ้น 
เมษายน 2532 สร้างโรงงานแห่งท่ี 1 ท่ีต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

บนเนื้อท่ี 15 ไร่ 36.6 ตารางวา แล้วเสรจ็ในเดือน  ตลุาคม 2532 
กุมภาพันธ์ 2533 เริ่มมีรายได้จากการด าเนินงาน 
ธันวาคม 2534 เพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 50 ล้านบาท เป็น 125 ล้านบาท  
มกราคม 2536 ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
มกราคม 2536 เริ่มท าการซื้อ-ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ช่ือย่อ CM 

กุมภาพันธ์ 2537 แปรสภาพจากบริษัทจ ากัด เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด  
มีนาคม 2537  สร้างโรงงานแห่งท่ี 2 ท่ีต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

บนเนื้อท่ี 26 ไร่ 29.9 ตารางวา  แล้วเสร็จและเริ่มด าเนินการผลิตในเดือน ตุลาคม 2538 
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พฤศจิกายน 2541 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 125 ล้านบาท เป็น 210 ล้านบาท 
เมษายน 2546 ร่วมลงทุนกับบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั ในอัตราส่วน บริษัท 51: 49 

ในบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด  ด้วยเงินลงทุน 120 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 30 ล้านบาท 
มีนาคม 2547 สร้างห้องเย็นใหม่ ท่ีต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

บนเนื้อท่ี 8 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา แล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2548 
กรกฎาคม 2547 ซื้อเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัดจากบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์ 

เนช่ันแนล จ ากัด  เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 
พฤษภาคม 2548 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 210 ล้านบาท เป็น 315 ล้านบาท 

พฤษภาคม 2548 เปลี่ยนมูลค่าหุ้น จากเดิมมูลค่า 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น 
พฤษภาคม 2550 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 315 ล้านบาท เป็น 346 ล้านบาท 

พฤษภาคม 2552 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 346 ล้านบาท เป็น 381 ล้านบาท 

                       

                 การเปลี่ยนแปลงอ านาจในการควบคุมบริษัทฯ 

                           ไม่มี 

           การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถอืหุ้น, การจดัการ หรอืการประกอบธุรกจิในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
                           ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 
                 เหตุการณ์ส าคัญในปี 2554 

- มีนาคม 2554 บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัย สึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น จ านวน 3,300,000 บาท ผ่านสถาน
กงสุลประเทศญี่ปุ่น ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ และผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- เมษายน 2554 ได้รับ ISO 22000:2005 

(2) การประกอบธุรกิจ 
                  บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและส่งออกผักแช่เยือกแข็ง  ซึ่งเป็นการน าเอาผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบ ผ่าน
กระบวนการผลิต แล้วน าไปเก็บไว้ท่ีห้องเย็นอุณหภูมิ ประมาณ -25 องศาเซลเซียส 

                  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น ถั่วแระ ถั่วแขก  ข้าวโพดหวาน แครอท ข้าวโพดฝักออ่น  เป็นต้น 

(3) โครงสร้างรายได้     
                              เฉพาะของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
                                                                                                                                                               ( หน่วย : พันบาท ) 

ผลิตภัณฑ์ 2554 % 2553 % 2552 % 

ผักแช่เยือกแข็ง 1,267,285 99.9 1,346,700 99.8 1,292,202 99.1 
อื่น ๆ 685 0.01 2,372 0.02 1,865 0.01 
รวม 1,267,970 100.0 1,349,072 100.0 1,294,067 100.0 
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ตามตลาดผลิตภัณฑ์ 2554 % 2553 % 2552 % 

ต่างประเทศ 1,019,895 80.4 1,109,487 82.2 1,057,959 81.8 
ในประเทศ 248,075 19.6 289,585 17.8 236,108 18.2 
รวม 1,267,970 100.0 1,349,072 100.0 1,294,067 100.0 
หมายเหตุ ยอดขายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกทางอ้อม ซึ่งส่งออกโดย บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จ ากัด (บริษัท
ย่อย) 

ลักษณะลูกค้า 
อัตราร้อยละ 

ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ รวม 

มูลค่าการจ าหน่ายรวม 80.4 19.6 100.0 
 

วัฎจักรของการประกอบธุรกิจ 
อัตราร้อยละ 

2554 2553 2552 
ไตรมาส 1 21.00 23.00 23.00 
ไตรมาส 2 28.00 31.00 32.00 
ไตรมาส 3 29.00 25.00 27.00 
ไตรมาส 4 22.00 21.00 18.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 

      บริษัทย่อย 

       บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จ ากัด เป็นผู้จัดจ าหน่าย (ส่งออก) ข้าวโพดหวานแช่เยือกแข็ง  
       โครงสร้างรายได้                                                                                                                                ( หน่วย : พันบาท ) 

รายได้ 2554 % 2553 % 2552 % 

รายได้จากการขาย 261,066 99.2 248,377 98.2 248,206 98.9 
รายได้อื่น 2,106 0.8 4,475 1.8 2,871 1.1 
รวม 263,172 100.0 252,852 100.0 251,077 100.0 
 

        เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

 รักษาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 

 มุ่งม่ันผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค    
 แสวงหาช่องทางการขยายธุรกิจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
 ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ไม่ท าลายสภาพแวดล้อม และส่งเสริมการอยู่รว่มกัน 

 ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯและชุมชน 
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

    (1)     ลกัษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 
            ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ผักแช่เยือกแข็ง  ซึ่งผลิตโดยผ่านกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ และได้รับ

การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 22000, HACCP, GMP 

   สิทธิประโยชน์หรือข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 
   บัตรส่งเสริมการลงทุน 

   เลขท่ีบัตรส่งเสริม    บัตรท่ี 1  เลขท่ี  1727/สอ/2531 
                                    บัตรท่ี 2  เลขท่ี  1063/สอ/2536 
                                    บัตรท่ี 3  เลขท่ี  1397/2537 
                                    บัตรท่ี 4  เลขท่ี  1465/2542 
                                    บัตรท่ี 5  เลขท่ี  1545(3)/2547 

รายการ บัตรท่ี 1 บัตรท่ี 2 บัตรท่ี 3 บัตรท่ี 4 บัตรท่ี 5 
โรงงานท่ี 1 1 2 2 2 
บัตรส่งเสริมฯ ลงวันท่ี 12/12/2531 28/4/2536 07/07/2537 28/10/2542 06/07/2547 
ขนาดกิจการ (ตัน / ปี) 10,000 5,000 12,000 15,000 5,850 
อายุบัตรส่งเสริมฯ ( ปี ) 7 6 8 8 8 
วันท่ีเริ่มบัตรส่งเสริมฯ 01/02/2533 01/11/2537 03/03/2539 01/11/2544 - 

วันท่ีสิ้นสุดบัตรส่งเสริมฯ 01/02/2540 01/11/2543 03/03/2547 01/11/2552 - 

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ 
     ผลิตพืชผักแช่เยือกแข็ง 
     บริการหอ้งเย็น 

 

ใช่ 

 

ใช่ 

 

ใช่ 

 

ใช่ 

 

 

ใช่ 

ประเภทกิจการ 
    1.3 การผลิตหรอืถนอมอาหาร 
    1.8 การผลิตอาหาร 
    1.17 กิจการหอ้งเย็น 

1.3 1.8 1.8 1.8 1.17 

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 

ได้รับให้หักค่าขนส่ง,ไฟฟ้า ได้ 2 เท่า เป็นเวลา 10      
ปี นับแต่เริ่มมีรายได้ 

 

ใช่ 
 

ใช่ 
 

ใช่ 

 

ใช่ 
 

ใช่ 

หลังจากบัตรหมดอายุ ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ 50 ตอ่ปี เป็นเวลา 5 ปี 

 

ใช่ 

 

ใช่ 

 

ใช่ 

 

ใช่ 

 

ใช่ 

ในฐานะท่ีบริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุน  บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดตามท่ีระบุในบัตรส่งเสริม
การลงทุน 
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          (2)     การตลาดและสภาพการแข่งขัน 

                    การท าการตลาดในปีท่ีผ่านมา 
                 ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มียอดขายท้ังสิ้น 1,268 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.0  
บริษัทฯมีมูลค่าการส่งออก 1,020 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.4 และขายในประเทศ 248 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.6 บริษัท
ฯมีปริมาณการส่งออก จ านวน 25,700 ตัน  ลดลงจากปีก่อน 800 ตัน หรอืคิดเป็นร้อยละ 3.0 ปริมาณการส่งออกลดลง
เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นยังไม่ฟ้ืนตัวและผลกระทบทางอ้อมจากภัยสึนามิ  โดยภาพรวมถือว่าบริษัทฯ
ยังสามารถรักษาฐานลูกค้าได้เป็นอย่างด ี แม้ว่าบริษัทฯจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า และปัญหาจากภัยทาง
ธรรมชาติอยู่บ้างก็ตาม 

                    กลยุทธ์ทางการตลาด 
                    อุตสาหกรรมการผลิตผักแช่เยือกแข็ง ใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย  ผลิตภัณฑ์สามารถคงไว้ซึ่งสีสัน  คุณค่า
ทางโภชนาการ รวมท้ังรสชาติ  เสมือนผักสด  ไม่มีวัตถุกันเสียเจอืปน  สามารถเก็บไว้ได้นาน  อีกท้ังสะดวกเม่ือน าออกมา
บริโภค  นับเป็นผลิตภัณฑ์แนวใหม่ เพ่ิมทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถหาซือ้รับประทานได้ท้ังปี 

                    กลยุทธ์การแข่งขันท่ีส าคัญ 
               -  คุณภาพของสินค้าได้มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของลูกค้าในต่างประเทศ 

-  การจัดส่งสินค้ามีความสม่ าเสมอ ในเวลาท่ีลูกค้าตอ้งการ 
    -  สินค้ามีความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และสิ่งเจอืปน 

-  สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
   ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 

          จุดเด่น 

-  บริษัทฯมีฐานการตลาดท่ีดี 
-  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ล้วนแต่เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ทางด้านการค้า  
   ผลิตผลทางการเกษตรมานานนับสิบปี 

-  ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ เป็นผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพดี สด และมีความปลอดภัย 

   พ้ืนท่ีเพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถท าการปลูกได้เกือบตลอดท้ังปี และปัญหาทางด้าน   
   ภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ ฝนตกหนัก น้ าท่วมมีโอกาสน้อยกว่า เม่ือเทียบกับประเทศคู่แข่งเช่น  
   จีน และไต้หวัน 

          จุดดอ้ย 
-  ระยะทางการขนส่งสินค้าท้ังทางบก และทางน้ า  เม่ือเทียบกับคู่แข่งขันในต่างประเทศแล้วไกล  
    กว่า  ท าให้บริษัทฯมีต้นทุนค่าขนส่งท่ีสูงกว่า 

    -  ขนาดของพ้ืนท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและกระจายอยู่ในบริเวณกว้าง  การควบคุมดูแล   
       พ้ืนท่ีการเพาะปลูก และควบคุมการใช้สารเคมีกระท าได้ยากขึ้น เม่ือเทียบกับคู่แข่งในต่าง   
       ประเทศ 
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           ลูกค้าเป้าหมาย 

           ผู้บริโภคสินค้าของบริษัทฯส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางขึ้นไป และกลุ่มลูกค้านกัธุรกิจที 

ต้องการสินค้าในรูปแบบกึ่งส าเร็จรูป  สะอาด  ถูกหลักอนามัย  และมีความสะดวกในการบริโภค 

          นโยบายการต้ังราคา 
         บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาท่ีสามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากท้ังในและ 

ต่างประเทศได้ 

                  การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

          ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศเกือบท้ังหมด โดยผ่านช่องทางการ 

จ าหน่ายคือ 

                    ต่างประเทศ  มีช่องทางการจ าหน่าย  3  ช่องทาง คือ 

1. จ าหน่ายผ่านผู้น าเข้าและตัวแทนจ าหน่าย ได้แก่ อีโต้ชู คอร์ปอร์เรช่ัน , นิชิเร่ คอร์ปอร์เรช่ัน และ 
บริษัท อิงเชียง จ ากัด โดยมีสัดส่วนการจ าหน่ายผ่านช่องทางนี้ ประมาณร้อยละ 54.0 ของยอดขายรวม  

2. จ าหน่ายให้ลูกค้าโดยตรง โดยมีสัดส่วนการจ าหน่ายผ่านช่องทางนี้ ประมาณร้อยละ 26.4 ของ
ยอดขายรวม  

3. จ าหน่ายผ่านบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด (บริษัทย่อย) ซึ่งเป็นการส่งออกทางอ้อม  โดยมี
สัดส่วนการจ าหน่ายผ่านช่องทางนี้ ประมาณร้อยละ 18.5 ของยอดขายรวม 

                   ในประเทศ  มีช่องทางการจ าหน่าย 2 ช่องทาง คือ 

1. จ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่ายคือ บริษัท พี.พี ฟูดส์ซัพพลาย จ ากัด มีสัดส่วนการจ าหน่ายรอ้ยละ 0.3 
ของยอดขายรวม 

2. จ าหน่ายให้ลูกค้ารายยอ่ยโดยตรง ประมาณร้อยละ 0.8 ของยอดขายรวม 

          ลักษณะของลูกค้า 
         ลกูค้าหลักของบริษัทฯคือ ผู้น าเข้า, ผู้ค้ารายใหญ,่ ตัวแทนจ าหน่าย และลูกค้ารายย่อย ซึ่งท าการกระจายสนิค้าไป

ยังซุปเปอร์มาร์เก็ด ร้านค้าปลีกต่างๆ และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร จากความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมลงทุนและลูกค้า ท า
ให้บริษัทฯ ไม่สูญเสียลูกค้ารายใดออกไป ในทางกลับกัน  นับแต่บริษัทฯด าเนินธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา  บริษัทฯมี
ความเจริญก้าวหน้า  และมีผลประกอบการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม โอกาสท่ีบริษัทฯจะสูญเสียลกูค้าท่ีส าคัญก็มีอยู่
บ้าง  บริษัทฯจึงพยายามเปิดตลาดให้มากขึ้น  โดยในปัจจุบันบริษัทฯมีตลาดส่งออกอื่น  นอกจากประเทศญี่ปุ่นคือ 
สหรัฐอเมริกา  สวีเดน  เดนมาร์ก  ไต้หวัน และจีน  

                 ภาวะการแข่งขัน 

               เนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ มีผักผลไม้สดรับประทานได้ตลอดท้ังปี  ดังน้ันตลาดหลักของ
ธุรกิจผักแช่เยือกแข็งจึงเป็นตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพสูง  มีความ
ต้องการบริโภคผักแช่เยือกแข็งในปริมาณมาก เพราะลูกค้าชาวญี่ปุ่น เป็นลูกคา้ท่ีต้องการบริโภคสินค้าในรูปแบบกึ่ง
ส าเร็จรูป  สด  สะอาด  ถกูหลกัอนามัย  และสะดวกในการรับประทาน  บริษัทฯเป็นผู้ส่งออกผักแช่เยือกแข็งรายใหญ่ของ
ประเทศ และมีบริษัทในประเทศท่ีประกอบธุรกิจเดียวกนัหลายราย แต่สัดส่วนการส่งออกท่ีน้อยกว่าบริษัทฯ      
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        (3)    การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 
         ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผลิตจากวัตถุดิบท่ีรับซื้อจากเกษตรกรท่ีเข้ารว่มโครงการโดยผ่านผู้รวบรวมวัตถุดิบ  มี

พ้ืนท่ีครอบคลุม 16 จังหวัดภาคเหนือคอื เชียงใหม่  เชียงราย  แพร่  น่าน  พะเยาว์  ล าพูน  แม่ฮ่องสอน  ล าปาง  พิจิตร  
เพชรบูรณ์  ก าแพงเพชร  พิษณุโลก  สุโขทัย  ตาก อุทัยธานี และ อุตรดิตถ ์  โดยท่ีบริษัทฯจะเป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์  ปุ๋ย  และ
ยาก าจัดศัตรูพืช  ส ารองให้แก่เกษตรกรและบริษัทฯจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคารับประกัน  ในระหว่างการ
เพาะปลูกจะมีเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นพนักงานส่งเสริมการเกษตรของบริษัทฯเป็นผู้คอยให้ความรู้ และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร
ในการดูแลรักษา  การใส่ปุ๋ย  และก ากับการใช้เคมีภัณฑ์  เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ
ผลผลิตต่อไร่สูงสุด  เม่ือผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้  บริษัทฯจะรับซื้อในราคาประกัน และหักส่วนของเมล็ดพันธุ์  ปุ๋ย และ
ยาก าจัดศัตรูพืชออกจากราคารับซื้อผลผลิต 

                   ก าลังการผลิต ปริมาณการผลิต และมูลค่าการผลิต 

รายการ หน่วย 2554 2553 2552 
ก าลังการผลิตเต็มท่ีของเครือ่งจักร ตัน 42,000 42,000 42,000 
ปริมาณการผลิตจริง (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และปริมาณวัตถุดิบ) ตัน 26,280 22,276 27,242 
อัตราการใช้ก าลังการผลิต % 62.57 53.04 64.86 
อัตราการเพ่ิมขึ้น (ลดดง) ของปริมาณการผลิต % 17.97 (18.23) 12.06 
อัตราการเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของมูลค่าการผลิต % 13.42 (2.98) 7.88 
 

       สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ 

       ในประเทศ- มีผู้รวบรวมวัตถุดิบ ประมาณ 200 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 
       ต่างประเทศ- บริษัทฯน าเข้าวัตถุดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 

       ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

      น้ าท้ิงท่ีผ่านกระบวนการผลิตของบริษัทฯ  อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯจึงได้น าไปผ่านระบบบ าบัด
น้ าเสีย  เพ่ือให้คุณภาพของน้ าท้ิงเป็นไปตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด  ก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ า  
ส าหรับเศษวัตถุดิบท่ีเหลือจากการผลิต  บริษัทฯจะขายในรูปของผลพลอยได้ เพ่ือน าไปใช้เป็นอาหารสัตว์  ท าให้ไม่มีของ
เสียในส่วนน้ีท่ีจะท าให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

         ในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา บริษัทฯด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม     ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
อย่างเคร่งครัด  บริษัทฯจึงไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 

         (4)    งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 

                   เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตสินค้าเพ่ือเก็บไว้ขายตลอดท้ังปี และบริษัทฯจัดส่งสินค้าตามค าสั่งของลูกค้าอย่าง
สม่ าเสมอ ดังน้ัน จึงไม่มีค าสั่งซื้อท่ีไม่สามารถส่งมอบได้ 
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5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ 
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ท่ีดินอาคารส านักงานใหญ่ เลขท่ี 149/32-34 ซอยแองโกลพลาซ่า  
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อท่ี 54.4 ตารางวา                                       

เป็นเจ้าของ 25.6 ไม่มีภาระผูกพัน 

ท่ีดิน โรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต าบลหนองจ๊อม 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อท่ี 15 ไร ่36.6 ตารางวา 
เป็นเจ้าของ 3.1 ไม่มีภาระผูกพัน 

ท่ีดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต าบลแม่แฝกใหม่ 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อท่ี 27 ไร ่3 งาน 98.9 ตารางวา 
เป็นเจ้าของ 34.7 ไม่มีภาระผูกพัน 

ท่ีดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต าบลแม่แฝกใหม่ 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อท่ี 15 ไร ่1 งาน 53.6 ตารางวา 
เป็นเจ้าของ 7.2 ไม่มีภาระผูกพัน 

ท่ีดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต าบลแม่แฝกใหม่ 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อท่ี 16 ไร ่ 108.2 ตารางวา 
เป็นเจ้าของ 9.6 ไม่มีภาระผูกพัน 

ท่ีดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต าบลแม่แฝกใหม่ 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อท่ี 6 ไร ่ 54.3 ตารางวา 
เป็นเจ้าของ 3.2 ไม่มีภาระผูกพัน 

ท่ีดินห้องเย็นใหม่ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต าบลแม่แฝกใหม่ 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อท่ี 8 ไร ่3 งาน 97 ตารางวา 
เป็นเจ้าของ 5.4 ไม่มีภาระผูกพัน 

ท่ีดิน ท่ี อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก เนือ้ท่ี 154 ไร่  30 ตารางวา เป็นเจ้าของ 15.4 ไม่มีภาระผูกพัน 

อาคารส านักงานใหญ ่4 ช้ัน 3 คหูา เลขท่ี 149/32-34  
ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 6.4 ไม่มีภาระผูกพัน 

อาคารโรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต าบลหนองจ๊อม  

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นเจ้าของ 32.1 ไม่มีภาระผูกพัน 

อาคารโรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต าบลแม่แฝกใหม่  

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นเจ้าของ 59.2 ไม่มีภาระผูกพัน 

อาคารห้องเย็น เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต าบลแม่แฝกใหม่  

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นเจ้าของ 67.4 ไม่มีภาระผูกพัน 

เครื่องจักรท้ังหมด เป็นเจ้าของ 98.7 ไม่มีภาระผูกพัน 

 

                  โครงการในอนาคต 

   บริษัทฯ พยายามศึกษาโครงการต่าง ๆ อยูเ่สมอ รวมถงึโครงการท่ีอาจได้รับผลประโยชน์ภายใต้ 
กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ไม่มี 
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7. โครงสร้างเงินทุน 

       (1) หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
     บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 381,146,251 บาท เรียกช าระแล้ว 381,145,725 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

381,145,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

       (2) ผู้ถือหุ้น  ขอ้มูล ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2554 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.  บริษัท เกษตรเหนือ จ ากัด 66,755,700 17.51 
2.  อีโต้ชู คอร์ปอรเ์รช่ัน 50,440,665 13.23 
3.  บริษัท อีโต้ชู (ไทยแลนด์) จ ากัด 25,789,335 6.77 
4.  บริษัท โนมูระ เซ็คเคียวริตี้ จ ากัด 19,057,313 5.00 
5.  นายหลาน มู่ ชิว และภรรยา 18,030,830 4.73 
6.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ และภรรยา 16,066,200 4.22 
7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 14,835,747 3.89 
8.  นายสุภัทร  พลพิพัฒนพงศ์ 14,826,839 3.89 
9.  น.ส.ชาง, มิน-ฟาง 8,572,730 2.25 
10.  ธนาคาร จูเลียส แบร จ ากัด 8,000,000 2.10 

รวม 242,375,359 63.59 
ผู้ถือหุ้นอื่น 138,770,366 36.41 

รวม 381,145,725 100.00 
ผู้ถือหุ้นสัญชาติ ไทย 221,412,163 58.09 
ผู้ถือหุ้นสัญชาติ ต่างด้าว 159,733,562    41.91 
         ญี่ปุ่น 78,447,470 20.58 
         ไต้หวัน 51,480,878 13.51 
         สหราชอาณาจักร 19,452,801 5.11 
         สวิสเซอร์แลนด ์ 8,098,150 2.12 
         สหรัฐอเมริกา 1,988,756 0.52 
         เยอรมัน 229,090 0.06 
         อื่น ๆ 36,417 0.01 
 
       (3)  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
           บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ  เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทฯมีโครงการจะขยายการ
ลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน 
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ประวัติการจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล 

งวด  ป ี อัตรา 
 ( บาท / หุ้น ) 

จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
วันท่ีขึ้นเคร่ืองหมาย 

XD 

วันจ่าย 
เงินปันผล 

2549 0.35 314,997,360 02 พ.ค. 2550 23 พ.ค. 2550 
2550 0.30 346,496,592 13 พ.ค. 2551 30 พ.ค. 2551 
2551 0.40 346,496,592 13-14 พ.ค. 2552 29 พ.ค. 2552 
2552 0.25 381,145,725 28,31 ส.ค. 2552 11 ก.ย. 2552 
2552 0.25 381,145,725 13-14 พ.ค. 2553 27 พ.ค. 2553 
2553 0.35 381,145,725 12-13 พ.ค. 2554 27 พ.ค. 2554 
2554 0.14 381,145,725 13-14 มี.ค. 2555 11 พ.ค. 2555 

 
รายการ หน่วย 2554 2553 2552 2551 2550 2549 

ก าไรสุทธิงบการเงินรวม พันบาท 55,796 158,188 211,167 142,306 99,920 105,737 
จ านวนหุ้น พันหุ้น 381,146 381,146 381,146 346,497 346,497 314,997 
มูลค่าท่ีตราไว้ บาท / หุ้น 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
ก าไรต่อหุ้น บาท / หุ้น 0.15 0.42 0.55 0.37 0.30 0.34 
มูลค่าตามบัญชี บาท / หุ้น 3.07 3.33 3.17 3.14 3.46 3.61 
เงินปันผล พันบาท 53,360 133,401 190,573 103,949 103,949 78,749 
หุ้นปันผล พันบาท       -          -             -     34,650          - 31,500 
เงินปันผล บาท / หุ้น 0.14 0.35 0.50 0.30 0.30 0.25 
หุ้นปันผล บาท / หุ้น            -          -         - 0.10          - 0.10 
อัตราการจ่ายเงินปันผล % 95.63 84.33 90.25 97.39 104.03 104.27 
หมายเหตุจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปี 2549 จ านวน 314,997,360 หุ้นและปี 2550จ านวน 334,242,096หุ้น 

         ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน 

         คณะกรรมการบริษัทฯได้เล็งเห็นความส าคัญของผู้ถือหุ้น  โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ภายใต้กระบวนการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องท่ีเห็นว่าส าคัญ  
เพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถและคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม  เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และสามารถส่งค าถามท่ีเกี่ยวขอ้งกับวาระการประชุมถึง
คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ และบริษัทฯยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯท่ี
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น ฉะน้ันในการประชุมผู้ถือหุ้นทุก
ครั้ง บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ 
รวมท้ังมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ือจัดส่งให้ถึงมือผู้ถือหุ้นก่อน
การประชุม 14 วัน ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้และผู้ถือหุน้ยังสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า ผ่าน เวบไซต์ 
ของบริษัทฯอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวไดอ้ย่างละเอียด  
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นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการก าหนด วนั เวลา และ
สถานท่ีประชุมท่ีเข้าถึงได้สะดวกและมีขนาดเหมาะสม เพ่ือรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และในกรณีท่ีผู้ถือหุ้น
ไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอสิระของบริษัทฯคนใดคนหนึ่งเข้า
ประชุมและลงมติแทนได้ 

           การประชุมผู้ถือหุ้น 

         คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัทฯ และมีนโยบายอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถาม ข้อ
สงสัย เสนอความคิดเห็น และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างโปร่งใส ยุติธรรม  และจัดท ารายงานการประชุมอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และเผยแพร่รายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายงานผ่านทางเวบไซต์ของ
บริษัทฯภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 

          หลกัเกณฑ์และวิธกีารลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ มีดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็

ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีและจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 

8. การจัดการ 

             ( 1 )  โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
2.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
3.  นายสวุัฒน์  พงษ์ภาสุระ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
4.  นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
5.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
6.  นายหลาน  มู่  ชิว กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
7.  นายเคนอิจิ  ไท กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
8.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
9.  นายอ านวย  ยศสขุ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
10. นายอ าพล  รวยฟูพันธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
11. ดร. ภูษิต  วงศ์หลอ่สายชล กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
โดยมีนายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
2.  นายอ านวย  ยศสขุ กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
3.  นายอ าพล  รวยฟูพันธ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
นายสันติชัย  สุเอกานนท์ – ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 422 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบงบการเงิน 

โดยมีนายสุพจน์  สุทธิประภา  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
2.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
3.  นายสวุัฒน์  พงษ์ภาสุระ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
4.  นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
5.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
โดยมีนายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายอ านวย  ยศสขุ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
2.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
3.  นายอ าพล  รวยฟูพันธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
4.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
5.  นายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์ กรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย 
โดยมีนายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
2.  นายสวุัฒน์  พงษ์ภาสุระ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
3.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
4.  นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
5.  นายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์ กรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย 
6.  นายศักดา  พิมเมือง กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

โดยมีนายศักดา  พิมเมือง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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เจ้าหน้าท่ีระดับบริหาร ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1.  นายศักดา  พิมเมือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ปริญญาตรี บัญชี, ปรญิญาโท-บริหาร 

2.  นางสาวปิยะลักษณ์  เช้ือผู้ดี ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

3.  นายรังสิต  โอเจรญิ ผู้จัดการฝ่ายส านักงาน ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์

4.  นางสาววริศรา  เก่งการค้า ผู้จัดการฝ่ายส านักงาน ประกาศนียบัตรช้ันสูง 

5.  นางสาวชนิตา  ทิพารดี รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี ปริญญาตรี บัญชี 

6.  นางสาวธนารัตน์  เทพโยธิน รองผู้จัดการฝ่ายส านักงาน ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
(เอ็มเอส) 

7.  นายไพโรจน์  เจริญสันติ รองผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 

8.  นายสายรุ้ง  บุญตอม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส านักงาน ปริญญาตรี เกษตรศึกษา (พืชสวน) 

9.  นายอภิเดช  กุลประยงค ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ปริญญาตรี เทคโนโลยอีุตสาหกรรมอาหาร 

10. นายบุญมี  สมัญ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ปริญญาตรี พืชไร่ 

11. นายถนอม  ไชยวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์อาหาร 

12. นายชาญวิทย์  สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร 

 
   กรรมการบริษัทย่อย – บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จ ากัด 

1. นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ 

2. นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ 

3. นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ 

4. นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ 

5. นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสุระ 

          ประวัติกรรมการ 

1. นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
อายุ 78 ปี 

การศึกษา วิชาการบัญชี 
คุณวุฒิอื่น ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ DAP-15 

ประสบการณ์การท างาน ประธานกรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
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ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง(2546-ปัจจุบัน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2554 คณะกรรมการบริษัท  4 / 4 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหาร  2 / 2 ครั้ง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 24 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท ณ 15 มี.ค. 2554 306,517 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 0.08 
 

2. นายประภาส  พลพิพัฒพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
อายุ 63 ปี 

การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ DAP-8 

ประสบการณ์การท างาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง(2546-ปัจจุบัน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2554 คณะกรรมการบริษัท  4 / 4  ครั้ง 
คณะกรรมการบริหาร  2 / 2 ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  1 / 1  ครั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  1 / 1 ครั้ง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 24 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรส ณ 15 มี.ค. 2554 16,066,200 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 4.22 
 

3. นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสุระ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
อายุ 70 ปี 

การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ DAP-12 

ประสบการณ์การท างาน กรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง(2547-ปัจจุบัน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / ไม่มี 
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   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2554 คณะกรรมการบริษัท  4 / 4 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหาร  2 / 2 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  1 / 1 ครั้ง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 24 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท ณ 15 มี.ค. 2554 2,450,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 
 

4. นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
อายุ 64 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ (2546-ปัจจุบัน) 

กรรมการ –บมจ. เอสโซ่ ประเทศไทย (2543-2544) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการบริหาร บจก. อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง (2546-ปัจจุบัน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2554 คณะกรรมการบริษัท  4 / 4 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  1 / 1 ครั้ง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2  ปี 

การถือหุ้นในบริษัท ณ 15 มี.ค. 2554 1,052 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

5. นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
อายุ 42 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ -  มหาวิทยาลัยโคโลราโด  
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ DAP-12, UFS-10 

ประสบการณ์การท างาน กรรมการและผจก.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2543-
ปัจจุบัน) 
ผู้ช่วย.กรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2550-ปัจจุบัน) 
เลขานุการบริษัท บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2551-ปัจจุบัน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

28 
รายงานประจ าปี 2554 

 

ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง(2546-ปัจจุบัน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2554 คณะกรรมการบริษัท  4 / 4 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหาร  2 / 2 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  1 / 1 ครั้ง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 12 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรส  ณ 15 มี.ค. 
2554 

4,247,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11 

 

6. นายหลาน  มู่  ชิว 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
อายุ 64 ปี 

การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2554 คณะกรรมการบริษัท  3 / 4 ครั้ง 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 24 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรส  ณ 15  มี.ค. 
2554 

18,030,830 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 4.73 

 

7. นายเคนอิจิ  ไท 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
อายุ 46 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์- มหาวิทยาลัยเคอีโอ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน ผู้บริหารของ อีโต้ชู คอร์ปอร์เรช่ัน (2532-2553) 

ผู้บริหารของ บริษัท อีโต้ชู (ไทยแลนด์) จ ากัด (2553-ปัจจุบัน) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2554 คณะกรรมการบริษัท  3 / 4 ครั้ง 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2  ปี 

การถือหุ้นในบริษัท   ณ 15 มี.ค. 2554 ไม่มี 
 

 

8. นายสันติชัย  สุเอกานนท์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
อายุ 78 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี บัญชี - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คุณวุฒิอื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  422 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ DAP-15, ACP13/2549 

ประสบการณ์การท างาน ผจก. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ส านักเพลินจิต (2536-2538) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2554 คณะกรรมการบริษัท  4 / 4  ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  1 / 1  ครั้ง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 20 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท  ณ 15 มี.ค. 2554 45,738 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 0.01 
 

9. นายอ านวย  ยศสุข 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
อายุ 75 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร -  มหาวิทยาลัยอริโซนา   
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

คุณวุฒิอื่น ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ DAP-15 

ประสบการณ์การท างาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(2524-2526) 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง(2526-2528) 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(2528-2529) 
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ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี(2531-2533) 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(2533) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ประธานกรรมการ บจก.พิริยพูล อินเตอร์เนช่ันแนล (2529-ปัจจุบัน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2542-ปัจจุบัน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2554 คณะกรรมการบริษัท  4 / 4  ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  1 / 1  ครั้ง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 19 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท  ณ 15 มี.ค. 2554 667,920 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 0.18 
 

10. นายอ าพล  รวยฟูพันธ ์

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
อายุ 43 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน – มหาวิทยาลัยคอร์แนล 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน ผจก.ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บจก.จีอี แคปปิตอล(2537-2539) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการบริหาร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์(2543-ปัจจุบัน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2554 คณะกรรมการบริษัท  4 / 4 ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  1 / 1  ครั้ง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 6  ปี 

การถือหุ้นในบริษัท  ณ 15 มี.ค. 2554 71,874 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 0.02 
 

11. ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล    

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
อายุ 41 ปี 

การศึกษา ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยโนวาเซ้าอีสเทิร์น 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยอินเดียนาโพลีส 
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ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2551-ปัจจุบัน) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการ) 
(2551-ปัจจุบัน) 
กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ซีอโีอ เอ็มบีเอ) 
(2551-ปัจจุบัน) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
(2554-ปัจจุบัน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2554 คณะกรรมการบริษัท  4 / 4 ครั้ง 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท  ณ 15 มี.ค. 2554 ไม่มี 
 

          ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. คณะกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการดูแล และจัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์  ทิศทาง  และกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
3. ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ และนโยบายท่ีส าคัญ รวมถงึวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษัทฯ 

รวมท้ังติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีก าหนด 

4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมท้ังดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ีอาจเกิดขึ้นรวมถึงรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

6. ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

7. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจท้ังในระยะสั้น 
และระยะยาว 

8. ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯอย่างเหมาะสม 

9. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ และมีมาตรฐานสูง 
10.เป็นผู้น าและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานท่ีดี 
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          การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

               กรรมการของบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 11 ท่าน ดังน้ี 

                  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร               5                  ท่าน 

                  กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร          2                  ท่าน 

                  กรรมการท่ีเป็นอิสระ                   4                  ท่าน 

                ประธานกรรมการบริษัทฯ  แม้จะมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับกรรมการผู้จัดการ แต่ก็มีความเห็นในการ
ด าเนินงานท่ีเป็นอิสระต่อกัน  ประกอบกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบ ด้วยกรรมการตัวแทนจากกลุ่มผู้
ถือหุ้นใหญอ่ีก 2 กลุ่ม  ซึ่งจะท าให้เกิดการคานอ านาจ และกรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 ท่าน สามารถสอบทานการบริหารอย่าง
อิสระ และเท่ียงธรรม  ดังน้ันจึงม่ันใจได้ว่าประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี ใน
ฐานะท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม 

           การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
           ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน 

          การประชุมคณะกรรมการ 
1. บริษัทฯก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี โดยก าหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ 

ไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และกรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดังกล่าว 
2. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม 

3. จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้า อยา่ง
น้อย 7 วันกอ่นวันประชุม เพ่ือให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ 

4. ก าหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเรื่องส าคัญ ๆ เช่น รายการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีผลกระทบส าคัญต่อบริษัทฯ การขยายโครงการลงทุน 
การก าหนดระดับอ านาจบริหารงาน การก าหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

5. ในท่ีประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา ต้องออกจากท่ีประชุม ก่อนเริ่มการ
พิจารณาในวาระนั้น ๆ 

6. กรรมการทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะเสนอเรื่องเข้าสูว่าระการประชุม ตรวจสอบเอกสารการประชุม และเอกสารส าคญัอื่น 
ๆ หากมีขอ้สงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องด าเนินการเพ่ือตอบข้อสงสัยนั้น 

7. เลขานุการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

   คณะอนุกรรมการ 
          คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ดังน้ี 

          คณะกรรมการบริหาร 
          จัดตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2543 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จ านวน 3 ท่าน, แต่งตั้งเพ่ิมเติมเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 
2548 อีก 1 ท่าน และแต่งตั้งเพ่ิมเติมเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2553 อีก 1 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ี ไว้ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
โดยมุ่งสร้างความม่ันคงและประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ 

2. ก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. มีอ านาจอนุมัติการลงทุนซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่นและ/หรือกู้ยืมเงินได้ในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท ใน
กรณีท่ีวงเงินเกิน 30 ล้านบาท ให้ขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯก่อน ยกเว้นในกรณีท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนให้อนุมัติสั่งจ่ายได้ก่อน และแจ้งท่ีประชุมคณะกรรมการให้ทราบในภายหลัง 

4. กระท าการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
“นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ หรือ นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ หรือนาย
สุวัฒน์  พงษ์ภาสุระ ลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ” 

         คณะกรรมการตรวจสอบ 

        จัดตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2541 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็น
กรรมการท่ีเป็นอิสระ และกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายสันติชัย  สเุอกานนท์ เป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน มี
รายช่ือดังต่อไปนี้ 
                      1. นายสันติชัย  สุเอกานนท์         ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                      2. นายอ านวย  ยศสุข                    กรรมการตรวจสอบ 

                      3. นายอ าพล  รวยฟูพันธ์              กรรมการตรวจสอบ 

                     โดยมีนายสุพจน์  สุทธิประภา  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

               กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ าเสมอ ในปี 2554 มีการประชุมท้ังสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ  กรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีพิจารณาและด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
2. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประสานกับผู้สอบบัญชี

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวทาง และแผนการตรวจสอบ รวมท้ังปัญหาท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ และ
ประเด็นท่ีผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีสาระส าคัญ 

3. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ การ
ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบภายใน รวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบและปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบภายใน 

4. ให้ค าปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ท้ังของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน รวมท้ังติดตามการด าเนินการของฝ่ายจัดการ ต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ
ทราบ 

5. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดของหน่วยงานท่ีก ากับและดูแลบริษัทฯ 

6. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคัญของบริษัทฯ 

         คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

         จัดตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2552 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน  กรรมการบริหาร 1 ท่าน และท่ีปรึกษากฎหมาย  1 ท่าน  โดยกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็นประธานฯ มีอ านาจ
หนา้ท่ีในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ตามข้อก าหนดของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือลงมติแต่งตั้ง และมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ให้เป็นผู้อนุมัติ 
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    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
   บริษัทฯจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการ จ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 4 

ท่าน  ผู้บริหาร  1 ท่าน และท่ีปรึกษากฎหมาย 1 ท่าน  ท าหน้าท่ีพิจารณาก าหนดนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง 
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่กระบวนการบ่งช้ี วิเคราะห์ ประเมินการจัดการ ติดตามและการรายงานอย่างเป็น
ระบบ รวมท้ังให้การสนับสนุน โดยจัดให้มีการแนะน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานภายในต่าง ๆ ตลอดจน
ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอท่ัวท้ังบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อ วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

การประชุมวาระปกติ การประชุมวาระพิเศษ รวม 

1. นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

2. นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

3. นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสุระ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

4.  นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

5.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

6.  นายหลาน  มู่  ชิว 3 ปี 3 / 4 - 3 / 4 

7  นายเคนอิจ ิ ไท 3 ปี 3 / 4 - 3 / 4 

8.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

9.  นายอ านวย  ยศสขุ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

10.นายอ าพล  รวยฟูพันธ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

11.ดร.ภูษิต  วงศ์หลอ่สายชล 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

การเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้ 

 

รายช่ือ 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 
1.  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ 2 / 2    

2.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ 2 / 2  1 / 1 1 / 1 

3.  นายสวุัฒน์  พงษ์ภาสุระ 2 / 2   1 / 1 

4.  นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ 2 / 2   1 / 1 

5.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ 2 / 2   1 / 1 

6.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์  4 / 4 1 / 1  

7.  นายอ านวย  ยศสขุ  4 / 4 1 / 1  

8.นายอ าพล  รวยฟูพันธ์  4 / 4 1 / 1  

9.นายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์   1 / 1 1 / 1 

10.นายศักดา  พิมเมือง    1 / 1 
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                 รายงานของคณะกรรมการ 
               คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  บริษัทฯได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ
การณ์ท่ีดีท่ีสุดในการจัดท างบการเงิน รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

               คณะกรรมการได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันได้
อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีฯมีความถูกต้อง มีการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทราบ
จุดอ่อน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 

               ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายการทางการเงิน และการสอบทานความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

             (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
               คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ตาม
ข้อก าหนดของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือ
ลงมติเลือกตั้ง 
               สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ไทย 5 : ต่างชาติ 2 (ยกเว้นกรรมการอิสระ) เนื่องจากกลุ่ม
ตระกูลพลพิพัฒนพงศ์ กลุ่มไต้หวัน และกลุ่มญี่ปุ่น ถือหุ้นในบริษัทฯรวมกันเกินร้อยละ 60 ดังน้ันการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทฯจะไม่สามารถกระท าได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าว 
               ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้อง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น 381,145,725 หุ้น จึงจะเป็นองค์ประชุม 

                 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
               การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลง
มาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
               บริษัทฯก าหนดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง  เพ่ือรกัษาความเช่ือม่ันให้กับนักลงทุน และ
พนักงานว่า การด าเนินงานของบริษัทฯจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที 

           การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 
               คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างครบถ้วน และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นการประเมินผลรายปี 
ส าหรับการประเมินผล ประจ าปี 2554 สรุปผลโดยรวมได้ว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ  
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
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          (3)  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
               บริษัทฯได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส  ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารง
ไว้ซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร ท่ีมีคุณสมบัติท่ีบริษัทฯต้องการ กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้รับ
ค่าตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้น 

                จ านวนค่าตอบแทน : ในปี 2554 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร มีราย ละเอียด 
ดังน้ี 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

กรรมการ – ค่าตอบแทน                                                                      ( หน่วย : บาท ) 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 2554 2553 

1.  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ 400,000 400,000 

2.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ 400,000 400,000 

3.  นายสวุัฒน์  พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร 400,000 400,000 

4.  นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร 400,400       269,590 

5.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร 400,000 400,000 

6.  นายหลาน  มู่  ชิว กรรมการ 400,000 400,000 

7.  นายชิเกโตะ  ทามาโอก ิ กรรมการ              - 143,562 

8.  นายเคนอิจิ  ไท กรรมการ 400,000            154,520 

9.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์ กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

10.  นายอ านวย  ยศสุข กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

11.นายอ าพล  รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

12.ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ 400,000         269,590  

รวม 4,400,000 4,037,262 

หมายเหตุ   
1.  นายชิเกโตะ  ทามาโอก ิ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 4  พฤษภาคม 2553 
2. นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 30  เมษายน 2553 
3. ดร.ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล เป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2553 
4. นายเคนอิจิ  ไท   เป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2553        

 

กรรมการตรวจสอบ – ค่าตอบแทน                                                                         ( หน่วย : บาท ) 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 2554 2553 

1.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 480,000 480,000 
2.  นายอ านวย  ยศสขุ กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 
3.  นายอ าพล  รวยฟูพันธ์ กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 

รวม 960,000 960,000 
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กรรมการบริหารและผู้บริหาร 

รายการ ปี 2554 ปี 2553 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
เงินเดือน 7 17,890,080 7 20,963,380 
โบนัส,ค่าบ าเหน็จ 7 4,162,751 7 8,911,976 
เกษียณอาย ุ -                        - 1                  3,349,800 
ค่าครองชีพ 7 52,850 7 32,800 
ค่าเช่าบ้าน -                       - 1 45,000 
ค่าแบบฟอร์ม 1 1,950 -                    - 
สมทบประกันสังคม 7 63,000 7 61,500 
สมทบส ารองเลี้ยงชีพ 7 531,303 7 628,901 

รวม 7 22,701,934 7 33,993,357 
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 28,061,934  38,990,619 

 

ค่าตอบแทนอื่น  ท่ีไม่ใช่ตัวเงิน 

กรรมการ  :  ไม่มี 

กรรมการบริหารและผู้บริหาร  :  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดอืน, รถประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายให้ส านักงานสอบบัญชี ปี 2554 จ านวน 680,000.00 บาท 

ค่าบริการอื่น : ไม่มี 

           (4) นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกจิการ 
               คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือความโปร่งใส เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ  และเพ่ิมความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  จึงได้ก าหนด
นโยบายการด าเนินงาน เพ่ือก ากับดูแลกิจการ   โดยครอบคลุมหลักส าคัญ ดังน้ี 

1. บริษัทฯจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยา่งเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตท่ียั่งยืนของบริษัทฯในระยะยาว  โดยจะบริหาร

กิจการของบริษัทฯด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทาง
ธุรกิจ  ท้ังน้ีคณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้
มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ตลอดจนจะดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และการกระท าของตนเอง 

3. บริษัทฯจะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 

4. บริษัทฯจะด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ และจะบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
5. บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯท่ีส าคัญไว้ล่วงหน้าทุกปีคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน  โดยจะก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการ
ตามนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ 
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6. บริษัทฯได้จัดท าจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ 

                 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
               คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกจิของบริษัทฯ  
ตลอดจน ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความม่ันคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

                 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

               คณะกรรมการได้ดูแลบริหารงานอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ  เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เม่ือ
เกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง  โดยก าหนดให้มีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์  โดยราคา  และเงือ่นไข เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก และเปิดเผย
รายละเอียด มูลค่ารายการ คูส่ัญญา เหตุผล/ความจ าเป็น ไว้ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1  ตลอดจนไดเ้ปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อข้อมูลท่ัวไป และรายการบัญชีกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันด้วย 
 

                ผู้มีส่วนได้เสีย 
                คณะกรรมการรับรู้ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง และมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกัน และดูแลให้ม่ันใจว่า ผู้มีส่วนได้เสีย
ท้ังหลายได้รับการคุ้มครอง และการปฏิบัติด้วยดี  โดยได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม  โดยก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
อย่างชัดเจนไว้ในจริยธรรมธุรกิจ รวมท้ังได้จัดให้มีช่องทางท่ีผู้มีส่วนได้เสียจะสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ ในกรณีท่ีไม่ได้
รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ 

                 จริยธรรมธุรกิจ 
               คณะกรรมการได้อนุมัติระเบียบว่าด้วยจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเป็นปกติวิสัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบเอกสารเกี่ยวกับ
ระเบียบดังกล่าว และยืนยันการปฏิบัติตาม ซึ่งถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อีกท้ังคณะกรรมการได้
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ท าหน้าท่ีติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
                 คณะกรรมการบริษัทฯมีความตั้งใจอย่างยิ่งท่ีจะสร้างกระบวนการก ากับดูแลกิจการท่ีด ี ท่ีเป็นมาตรฐานและให้
กระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานทุกระดับท่ัวท้ังบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี อย่างแท้จริง  จึง
ขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 ซึ่ง
ได้รับการอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2551 
(นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้รับการอนุมัติครั้งแรกจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 25 
มีนาคม 2547) 

เลขานุการบริษัทฯ 

                บริษัทฯจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมท้ังประสานงานในเรื่อง ต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี ้
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1. ให้ค าแนะน าเบ้ืองต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับ ข้อก าหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ และติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส าคัญแก่กรรมการ 

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติ
ต่าง ๆ  

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานข้อสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษัทฯ 

6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

สังคมและส่ิงแวดล้อม 

                 บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก “ใช้คนเพ่ือสร้างงาน และใช้
งานเพ่ือสร้างคน” ในปี 2554 บริษัทฯด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

 กิจกรรม 5 ส 

 กิจกรรมม่วนใจ๋ปีใหม่เมือง CM 

 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
 กิจกรรมตักบาตรทุกวันท่ี 9 
 กิจกรรมเปตองเฉลิมพระเกียรติ ์
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา 
 กิจกรรมสัปดาห์แห่งความปลอดภัย 
 กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนประสบอุทกภัย 
 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 
 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
 กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

                 คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักดีว่า ขอ้มูลของบริษัทท้ังท่ีเกี่ยวกับการเงินและมิใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลท่ี
ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง เช่ือถอืได้ สม่ าเสมอ และทันเวลา  ซึ่งบริษัทฯได้ให้ความส าคัญและยึดถอืปฏิบัติมาโดย
ตลอด ในส่วนของงานด้านลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมี
ไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ เลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือ
หุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  โดยผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของบริษัทได้ทาง เวบไซต์: 
http://www.cmfrozen.com  หรือติดตอ่ขอทราบข้อมูลได้ท่ี โทรศัพท์ 02-238-4091 หรือท่ี อีเมล์: 
info@cmfrozen.com 

http://www.cmfrozen.com/
mailto:info@cmfrozen.com
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            (5) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

              บริษัทฯมีนโยบาย และวิธีการดูแลผู้บริหารในการน าข้อมูลของบริษัทฯไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ดังน้ี 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมท้ังผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และจัดส่ง
ส าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯในวันเดียวกัน กับท่ีส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

3. ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในท่ียังไม่ได้เปิดเผย เพ่ือท าการซื้อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯก่อนท่ีข้อมูลนั้นจะ
เปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยถอืเป็นหนึ่งในข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างานของบริษัทฯด้วย 

(6) บุคลากร 

รายการ ชาย หญิง รวม 

ฝ่ายบริหาร / ธุรการ 24 44 68 

ฝ่ายผลิต / ช่างเทคนิค 88 22 110 

พนักงานรายวัน, รายเหมา 381 1,118 1,499 

รวม 493 1,184 1,677 

            -    บริษัทฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงาน หรือขอ้พิพาทแรงงานอย่างมีนัยส าคัญ ในระยะ 3 ปี  
                 ท่ีผ่านมา 
          -     ผลตอบแทนรวมของพนักงาน จ านวน 226,456,251.- บาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าบ าเหนจ็ 
                โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียขยัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันภัยกลุ่ม ค่าครองชีพ เงินสมทบกองทุนส ารอง 
                 เลี้ยงชีพ 3 % ของเงินเดือน 

        -      บริษัทฯมีการพัฒนาพนักงานเป็นประจ าทุกปี  โดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาท าการอบรมให้ความรู้ท้ัง 
                ในด้านการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการท างาน และการพัฒนาองค์กรร่วมกัน  นอกจากนั้น บริษัทฯยัง 
                จัดส่งพนักงาน ไปรับการอบรมตามสถานจัดฝึกอบรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 

9.    ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

               บริษัทฯให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน จึง
ได้ก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคมุดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์ และมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในท่ีดีเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี รวมท้ัง
ระบบการรายงานท่ีมีประสิทธิผล 

             บริษัทฯมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบ เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทฯได้
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ด าเนินตามแนวทางท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดของ
บริษัทฯ ตามสายงานการบังคับบัญชา 

การบริหารความเส่ียง 
             คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง  และเห็นว่ากระบวนการดังกล่าว เป็น
องค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคัญท่ีสุดของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นระบบมาตรฐาน 
และมีประสิทธิภาพขึ้น    โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ในการ
บริหารความเสี่ยง    และระดับความเสี่ยงท่ีบริษัทฯยอมรับได้ รวมท้ังช้ีแจงเรื่องเหล่านี้ให้ทุกคนในองค์กรไดร้ับทราบ เพ่ือ
จะได้ตระหนักถึงความส าคญัและเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงให้เกิดในทุกระดับของบริษัทฯ ให้
สามารถน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้เป็นการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐาน
ของการบริหารความเสี่ยง รวมท้ัง ดูแลให้มีการก าหนดวิธีติดตามผลการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม เนื่องจากเป็นขั้นตอน
สุดท้ายท่ีส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงและก าหนดให้ต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯเป็นประจ า 

10.  รายการระหว่างกัน 

       รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

                คณะกรรมการได้ดูแลบริหารงานอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เม่ือ
เกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง  โดยก าหนดให้มีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยราคา และเงื่อนไข เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผย
รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผล / ความจ าเป็นไว้ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 แล้ว  ตลอดจนได้เปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อ ข้อมูลท่ัวไป และรายการบัญชีกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันด้วย 
               บริษัทฯมีนโยบายการก าหนดราคาขายสินค้าให้กับบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ตามข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ี
วิญญูชนพึงกระท ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน 

               ความจ าเป็นท่ีต้องท ารายการระหว่างกัน เนื่องจากบริษัทฯก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันทางธุรกิจระหว่างนัก
ลงทุนไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เพ่ือผลิตและส่งออกผักผลไม้แช่แข็ง ไปยังประเทศญี่ปุ่น และผู้ร่วมทุนชาวญี่ปุ่น และไต้หวัน ต่าง
ก็มีฐานลูกค้าอยู่แล้วจ านวนหนึ่ง ท าให้เป็นความได้เปรียบของบริษัทท่ีสามารถผลิตสินค้า โดยมีตลาดรองรับอยู่แล้ว  ดังน้ัน 
บริษัทฯจึงใช้ฐานลูกค้าของผู้ร่วมทุนเป็นฐานการส่งออกได้เป็นอย่างดี  ในขณะเดียวกัน บริษัทฯก็ได้พยายามเสาะหาลูกค้า
รายใหม่เพ่ิมขึ้นด้วย ส าหรับการขายในประเทศ  บริษัทฯขายผ่านบริษัท พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย จ ากัด ซึ่งมีผู้บริหารท่ีมี
ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  ด้วยเหตุผลท่ีว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีผักสดในฤดูกาลจ านวนมาก สามารถ
หาซื้อได้ตลอดท้ังปี และมีราคาถูก ท าให้ตลาดผักแช่เยือกแข็งในประเทศ ไม่ได้รับความนิยม และท่ีส าคัญคือ มีราคาแพง 
ประกอบกับในประเทศไทย บริษัทมีลูกค้าน้อยราย  บรษิัทฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขายผ่านบริษัทฯดังกล่าว  เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่าย และเพ่ือระบายสินค้าท่ีบริษัทไม่สามารถส่งออกได้ อย่างไรก็ด ี บริษัทฯพร้อมท่ีจะรับลูกค้ารายใหม่ทุกราย
ท่ีมีความประสงค์ท่ีจะน าสินค้าของบริษัทฯไปจ าหน่าย โดยก าหนดราคาขายตามราคาตลาดเหมือนกันทุกราย 
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                ส าหรับขั้นตอนการท ารายการระหว่างกันน้ัน เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจทุกประการ ท้ังในด้านการก าหนดราคา 
การให้ส่วนลด การให้เครดิต โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง  โดยการอนุมัติของผู้บริหาร ส่วนผู้ถอืหุ้นท่ีมีส่วน
ได้เสีย ไม่มีส่วนในการอนุมัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การก าหนดราคา การให้ส่วนลด และการให้เครดิต เป็นไปตามกลไก
ตลาด ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับลูกค้าของบริษัททุกราย 
               ในอนาคตบริษัทฯ ยังคงท ารายการระหว่างกันต่อไป โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดท่ีบริษัทฯ จะได้รับเป็นหลัก 

บริษัท  พี.พี. ฟูดส์ ซพัพลาย  จ ากัด 

                 บริษัท พี.พี. ฟูดส์ ซัพพลาย จ ากัด  ซึ่งมีผู้บริหารท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นตัวแทน
จ าหน่ายในประเทศ มีมูลค่าการจ าหน่ายในปี 2554 จ านวน 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของยอดขายรวม 

อีโต้ชู คอร์ปอร์เรชั่น 

              อีโต้ชู คอร์ปอร์เรช่ัน เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจซือ้มา-ขายไป ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯนี้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ร้อยละ 13.23 และมีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นาย เคนอิจิ ไท มูลค่าการจ าหน่ายผ่านบริษัท อีโต้ชู คอร์
ปอร์เรช่ัน ในปี 2554 จ านวน 116.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.2 ของยอดขายรวม 

บริษัท อิง เชียง จ ากัด 

             บริษัท อิง เชียง จ ากัด เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจซือ้มา-ขายไปในประเทศไต้หวัน  บริหารงานโดย นาย หลอื ยู่ 
ชิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 1.6  ในปี 2554 มีมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าผ่านบริษัท อิง เชียง จ ากัด จ านวน 9.4 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 ของยอดขายรวม 

บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จ ากัด (บริษัทย่อย) 
               ในปี 2554 บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ซื้อท้ังสิ้น 235.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.5 ของยอดขายรวม 
และเช่าอาคารส านักงานจากบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ช้ัน 4 เลขท่ี 149/32-33 ซอยแองโกลพลาซ่า 
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ พ้ืนท่ี จ านวน 102 ตรม. อัตราเช่าเดือนละ 25,500.- บาท โดยท าสัญญาเช่าปี
ต่อปี  
 

11. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 

      (ก) ผลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินธุรกิจ 

            ในปี 2554  บริษัทฯมีปริมาณการขาย จ านวน 25,700 ตัน ลดลงจากปีก่อน จ านวน 800 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 
และต่ ากว่าแผนการขาย จ านวน 1,300 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.8 
 

      (ข) ผลการด าเนินงาน 

           ในปี 2554 บริษัทฯมีก าไรสุทธิ-งบการเงินรวม 55.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จ านวน 102.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 64.7  มีรายละเอียด ดังน้ี 
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รายการ ล้านบาท 

รายได้ 
    รายได้จากการขาย ลดลง จากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย่ ลดลง 

 
       (49.1) 

    รายได้จากการขาย เพ่ิมขึ้น จากราคาขายถวัเฉลี่ย เพ่ิมขึ้น 15.3 

    รายได้จากการขาย ลดลง จากปริมาณการขาย ลดลง (47.3) 

รวมรายได้จากการขาย ลดลง (81.1) 

ต้นทุนขาย เพ่ิมขึ้น 20.9 

ก าไรขั้นต้น ลดลง (102.0) 

   ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดลง (18.5) 

   รายไดอ้ื่น เพ่ิมขึ้น 2.0 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย ลดลง (118.5) 

ค่าใช้จ่าย 
    ค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลง 

 
(7.4)            

    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ิมขึ้น 4.4 

    ค่าตอบแทนผู้บริหาร ลดลง (10.9) 

    ภาษีเงินได้ เพ่ิมขึ้น 2.6 

รวมค่าใช้จ่าย ลดลง (11.3) 

ก าไรสุทธิ ลดลง – งบการเงินเฉพาะกิจการ (107.2) 

ก าไรจากบริษัทย่อย (อะกรีฟู้ดฯ) เพ่ิมขึ้น 4.8 

ก าไรสุทธิ ลดลง – งบการเงินรวม (102.4) 

     (ค) ฐานะการเงิน 

           ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  บริษัทฯ มีสินทรัพย์ จ านวน 1,256 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 89 ล้านบาท  โดย
เป็นการลดลงของเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น จ านวน 67 ล้านบาท  ลูกหนี้การค้า ลดลง จ านวน 4 ล้าน
บาท  สินค้าคงเหลือ เพ่ิมขึ้น จ านวน 26 ล้านบาท  สินทรัพย์ถาวร-สุทธิ ลดลง จ านวน 42 ล้านบาท  และสินทรัพย์อื่น ลดลง 
จ านวน 2  ล้านบาท 

          บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ท่ีระดับ 11.0 และอัตราสว่นสภาพคล่องหมุนเร็ว อยู่ท่ีระดับ 6.0 ซึ่งถือว่าดี  
ในขณะท่ีบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ อยู่ท่ีระดับ 0.09 ต่อ 1 เท่านั้น 

          บริษัทฯ มีรายจ่ายเพ่ือการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จ านวน 26 ล้านบาท  โดยใช้เงินจากแหล่งเงินทุนท่ีได้จากการ
ด าเนินงานของบริษัท 

          ในส่วนของบริษัทย่อย ในปี 2554 บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จ ากัด มีสินทรัพย์รวม จ านวน 55.8 ล้านบาท มีหนี้สิน
รวม  จ านวน 18.2  ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 37.6 ล้านบาท 

      (ง)ปัจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคต 

          ในปี 2555 บริษัทฯ เช่ือว่าจะสามารถส่งออกได ้ ประมาณ 27,000 ตัน และคาดวา่ผลการด าเนินงานจะใกล้เคียงกับปี 
2554 
12. ข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
       ไม่มี 
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน)  
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และ
บริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของ
กิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้า เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบ
การเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันท่ี
น ามาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในส านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปและเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2554                             

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้
วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเป็นจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ
บัญชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท าขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความ
เหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า เช่ือว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่าง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2554  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 

โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ    ประกอบ
งบการเงินข้อ 3 4 และ 5 ในระหว่างปีปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐาน               การ
บัญชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือจัดท าและน าเสนองบการเงินนี้ 

 

 

 

                                                                                                            (นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก) 
                                                                                                 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี  4334 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด 
วันท่ี  27  กุมภาพันธ์  2555 
 
 

 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันท่ี  31  ธันวำคม  2554  และ 2553 

   
บาท 

   
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ 

หมาย
เหตุ 2554 

 
2553 

 
2554 

 
2553 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

        
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 261,771,921 
 

180,543,896 
 

242,783,021 
 

159,538,653 

 
เงินลงทุนช่ัวคราว 9 155,600,000 

 
305,563,080 

 
150,000,000 

 
300,000,000 

 
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7.2, 10 5,255,835 

 
8,393,339 

 
18,972,870 

 
21,678,626 

 
                      - บริษัทอื่น  10 49,787,448 

 
44,525,784 

 
35,683,762 

 
36,831,724 

 
สินค้าคงเหลือ  11 336,257,594 

 
309,958,460 

 
336,257,594 

 
309,958,460 

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 

        
 

     ลูกหนี้ชาวไร ่ 12 28,821,956 
 

36,184,230 
 

28,821,956 
 

36,184,230 

 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรยีกคนื 

 
1,753,466 

 
1,633,661 

 
1,702,302 

 
1,611,619 

 
     อื่น ๆ 

 
4,309,686 

 
1,822,277 

 
4,107,782 

 
1,808,861 

 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 

 
34,885,108 

 
39,640,168 

 
34,632,040 

 
39,604,710 

          รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 

 
843,557,906 

 
888,624,727 

 
818,329,287 

 
867,612,173 

          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

        
          
 

เงินฝากประจ้าที่ติดภาระค้้าประกัน 13 14,672,090 
 

14,491,685 
 

                   -    
 

                  -    

  
13 

       
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14                   -    
 

                   -    
 

23,353,658 
 

23,353,658 

          
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 15 407,198,912 
 

449,709,592 
 

406,033,043 
 

448,218,189 

          
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ระหว่างติดตั้ง 

 
2,976,673 

 
2,798,886 

 
2,976,673 

 
2,798,886 

  
15 

       
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 

 
5,054,007 

 
3,205,087 

 
5,053,107 

 
3,204,187 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 
429,901,682 

 
470,205,250 

 
437,416,481 

 
477,574,920 

รวมสินทรัพย์ 

 
1,273,459,588 

 
1,358,829,977 

 
1,255,745,768 

 
1,345,187,093 

          

 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

      



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 

 
ณ วันท่ี  31  ธันวำคม  2554  และ 2553 

          

   
บาท 

   
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 
หมาย
เหต ุ 2554 

 
2553 

 
2554 

 
2553 

หนี้สินหมุนเวียน 
        

 
เจ้าหนี้การค้า 

 
35,556,013 

 
37,844,294 

 
35,556,013 

 
37,844,294 

 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

 
4,801,658 

 
1,375,966 

 
3,895,749 

 
1,375,966 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7.2 4,293,705   4,037,604   3,933,923   3,501,026 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทอื่น   30,346,940   39,949,425   29,599,166   39,131,689 

 
เจ้าหนี้ซ้ือทรัพย์สิน 

 
381,603 

 
2,240,552 

 
381,603 

 
2,240,552 

 
หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 

 
1,566,241 

 
2,412,106 

 
1,441,373 

 
2,372,857 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 
 

76,946,160 
 

87,859,947 
 

74,807,827 
 

86,466,384 

          หนี้สินไม่หมุนเวียน 
        

 
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนกังาน 17 26,241,311 

 
                   -    

 
24,899,344 

 
                  -    

รวมหนี้สิน 
 

103,187,471 
 

87,859,947 
 

99,707,171 
 

86,466,384 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

        
 

ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   
        

 
     ทุนจดทะเบียน  

        
 

        หุ้นสามัญ  381,146,251 หุ้น  
 

381,146,251 
 

381,146,251 
 

381,146,251 
 

381,146,251 

 
     ทุนที่ออกและช้าระแล้ว 

        
 

         หุ้นสามัญ  381,145,725 หุ้น  
 

381,145,725 
 

381,145,725 
 

381,145,725 
 

381,145,725 

 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 
68,000,000 

 
68,000,000 

 
68,000,000 

 
68,000,000 

 
ก้าไรสะสม 

        
 

     จัดสรรเพื่อส้ารองตามกฎหมาย 18 38,115,000 
 

38,115,000 
 

38,115,000 
 

38,115,000 

 
     ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร 

 
683,011,392 

 
783,709,305 

 
668,777,872 

 
771,459,984 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 
 

1,170,272,117 
 

1,270,970,030 
 

1,156,038,597 
 

1,258,720,709 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
1,273,459,588 

 
1,358,829,977 

 
1,255,745,768 

 
1,345,187,093 

          

 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

       



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวำคม  2554  และ  2553 
 

   
                                                                                                         บาท 

 

   
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   
2554 

 
2553 

 
2554 

 
2553  

 
รายได้จากการขาย 

 
1,293,386,520 

 
1,367,578,383 

 
1,267,969,807 

 
1,349,072,122  

 
ต้นทุนขาย 

 
(1,049,127,207) 

 
(1,028,858,624) 

 
(1,048,132,207) 

 
(1,027,217,303)  

 
ก ำไรขั้นต้น 

 
244,259,313 

 
338,719,759 

 
219,837,600 

 
321,854,819  

 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 
12,782,132 

 
33,428,610 

 
11,132,990 

 
29,645,028  

 
รายไดอ้ื่น 

 
11,603,976 

 
9,866,876 

 
11,793,612 

 
9,795,857 

 

 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 

 
268,645,421 

 
382,015,245 

 
242,764,202 

 
361,295,704  

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 
(120,368,268) 

 
(128,365,184) 

 
(103,576,397) 

 
(110,964,710)  

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
(57,267,685) 

 
(52,674,602) 

 
(54,571,946) 

 
(50,173,559)  

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 
(30,290,859) 

 
(41,344,419) 

 
(28,061,934) 

 
(38,990,619)  

 
   รวมค่าใช้จ่าย 

 
(207,926,812) 

 
(222,384,205) 

 
(186,210,277) 

 
(200,128,888)  

 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 

 
60,718,609 

 
159,631,040 

 
56,553,925 

 
161,166,816  

 
ภาษีเงินได้ 

 
(4,922,254) 

 
(1,443,142) 

 
(4,011,990) 

 
(1,443,142)  

 
ก ำไรส ำหรับป ี

 
55,796,355 

 
158,187,898 

 
52,541,935 

 
159,723,674  

 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรบัป ี

 
                       -    

 
                      -    

 
                        -    

 
                       -     

 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัป ี

 
55,796,355 

 
158,187,898 

 
52,541,935 

 
159,723,674  

           

 
การแบ่งปันก าไร 

        
 

 
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

 
55,796,355 

 
158,187,898 

 
52,541,935 

 
159,723,674  

 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 
                       -    

 
                      -    

 
                        -    

 
                       -     

   
55,796,355 

 
158,187,898 

 
52,541,935 

 
159,723,674  

 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน                                         

        
 

 
ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

 
0.15 

 
0.42 

 
0.14 

 
0.42  

           

 
จ ำนวนหุ้นสำมัญถวัเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก  (หุ้น) 

 
381,145,725 

 
381,145,725 

 
381,145,725 

 
381,145,725  

 

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวำคม  2554  และ  2553 

    
บาท 

    
ทุนที่ออก 

   
ก าไรสะสม 

 

ก าไร
ขาดทุน 

  

  

หมาย
เหต ุ

 

และช าระ
แล้ว 

 

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้น 

 

ส ารองตาม
กฎหมาย 

 

ส่วนที่ยังไม่ได้
จัดสรร 

 

เบ็ดเสร็จ
อื่น 

 
รวม 

ยอดคงเหลอื  ณ วันที่  1  มกราคม  2553 
  

381,145,725 
 

68,000,000 
 

38,115,000 
 

720,806,463 
 

              -    
 

1,208,067,188 

 
เงินปันผลจ่าย 19 

 
                -    

 
                   -    

 
                        -    

 
(95,285,056) 

 
              -    

 
(95,285,056) 

 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

  
                -    

 
                   -    

 
                        -    

 
158,187,898 

 
              -    

 
158,187,898 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553   
 

381,145,725 
 

68,000,000 
 

38,115,000 
 

783,709,305 
 

              -    
 

1,270,970,030 

  
  

            ยอดคงเหลอื  ณ  วันที่  1  มกราคม  2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม   
 

381,145,725 
 

68,000,000 
 

38,115,000 
 

783,709,305 
 

              -    
 

1,270,970,030 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี   
            

 

   เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน 5 
 

                -    
 

                   -    
 

                        -    
 

(23,095,014) 
 

              -    
 

(23,095,014) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม่   
 

381,145,725 
 

68,000,000 
 

38,115,000 
 

760,614,291 
 

              -    
 

1,247,875,016 

 เงินปันผลจ่าย 19 
 

                -    
 

                   -    
 

                        -    
 

(133,399,254) 
 

              -    
 

(133,399,254) 

 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   

 
                -    

 
                   -    

 
                        -    

 
55,796,355 

 
              -    

 
55,796,355 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
  

381,145,725 
 

68,000,000 
 

38,115,000 
 

683,011,392 
 

              -    
 

1,170,272,117 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)  

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวำคม  2554  และ  2553 

    
บาท 

    
ทุนที่ออก 

   
ก าไรสะสม 

 
ก าไรขาดทุน 

  

  
หมายเหต ุ

 

และช าระ
แล้ว 

 

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้น 

 

ส ารองตาม
กฎหมาย 

 
ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร 

 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
รวม 

ยอดคงเหลอื  ณ  วันที่  1  มกราคม  2553 
  

381,145,725 
 

68,000,000 
 

38,115,000 
 

707,021,366 
 

                   -    
 

1,194,282,091 

 
เงินปันผลจ่าย 19 

 
                 -    

 
                       -    

 
                        -    

 
(95,285,056) 

 
                   -    

 
(95,285,056) 

 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

  
                 -    

 
                       -    

 
                        -    

 
159,723,674                      -    

 
159,723,674 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553   
 

381,145,725 
 

68,000,000 
 

38,115,000 
 

771,459,984 
 

                   -    
 

1,258,720,709 

ยอดคงเหลอื  ณ  วันที่  1  มกราคม  2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม   
 

381,145,725 
 

68,000,000 
 

38,115,000 
 

771,459,984 
 

                   -    
 

1,258,720,709 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี   
            

 

   เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน 5 
 

                 -    
 

                       -    
 

                        -    
 

(21,824,793) 
 

                   -    
 

(21,824,793) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม่   
 

381,145,725 
 

68,000,000 
 

38,115,000 
 

749,635,191 
 

                   -    
 

1,236,895,916 

 เงินปันผลจ่าย 19 
 

                 -    
 

                       -    
 

                        -    
 

(133,399,254) 
 

                   -    
 

(133,399,254) 

 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   

 
                 -    

 
                       -    

 
                        -    

 
52,541,935                      -    

 
52,541,935 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
  

381,145,725 
 

68,000,000 
 

38,115,000 
 

668,777,872 
 

                   -    
 

1,156,038,597 

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวำคม  2554  และ  2553 

   
บาท 

   
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
2554 

 
2553 

 
2554 

 
2553 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
        

 
ก าไรกอ่นภาษีเงินได ้

 
60,718,609 

 
159,631,040 

 
56,553,925 

 
161,166,816 

 
รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

        

 
        ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นทีย่ังไม่เกิดขึน้จริง 

 
(630,567) 

 
(35,384) 

 
(469,378) 

 
(43,931) 

 
        หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 

 
319,613 

 
(6,646) 

 
319,613 

 
(6,646) 

 
        ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ) 

 
4,700,570 

 
(582,859) 

 
4,700,570 

 
(582,859) 

 
        ก าไรจากการจ าหน่ายและตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ 

 
(62,066) 

 
(1,180,123) 

 
(62,073) 

 
(665,639) 

 
        ค่าเส่ือมราคา 

 
66,977,615 

 
68,496,491 

 
66,604,462 

 
68,140,249 

 
        ค่าตัดจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
                  -    

 
182,260 

 
                 -    

 
182,260 

 
        ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย 

 
                  -    

 
1,798 

 
                 -    

 
                -    

 
        ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนกังาน 

 
3,146,297 

 
                  -    

 
3,074,551 

 
                -    

 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง 

        

 
     ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนนิงาน 

 
135,170,071 

 
226,506,577 

 
130,721,670 

 
228,190,250 

 
สินทรัพย์ด าเนนิงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

        

 
     ลูกหนีก้ารค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

 
3,220,612 

 
(346,562) 

 
2,779,909 

 
(6,049,412) 

 
     ลูกหนีก้ารค้า - บริษัทอื่น 

 
(4,648,458) 

 
(8,293,130) 

 
1,602,616 

 
(7,598,304) 

 
     สินค้าคงเหลือ                           

 
(30,999,704) 

 
92,227,437 

 
(30,999,704) 

 
92,227,437 

 
     ลูกหนี้ชาวไร ่ 

 
7,042,661 

 
(9,505,875) 

 
7,042,661 

 
(9,505,875) 

 
     ลูกหนีก้รมสรรพากร 

 
(119,805) 

 
5,165 

 
(90,683) 

 
12,563 

 
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

 
(2,487,409) 

 
(617,076) 

 
(2,298,921) 

 
(619,892) 

 
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

 
(1,848,920) 

 
268,127 

 
(1,848,920) 

 
268,127 

 
หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

        

 
     เจ้าหนี้การค้า  

 
(2,288,281) 

 
(10,079,564) 

 
(2,288,281) 

 
  (10,079,564) 

 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

 
190,354 

 
404,399 

 
373,468 

 
        395,809  

 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทอื่น 

 
(9,704,439) 

 
(3,185,530) 

 
(9,634,477) 

 
(2,978,202) 

 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 
(845,866) 

 

        
1,081,244  

 
(931,485) 

 
      1,070,155  

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 
 

92,680,816 
 

    
288,465,212  

 
94,427,853 

 
  285,333,092  

 
จ่ายภาษีเงินได้ 

 

      
(1,496,561) 

 

         
(818,625) 

 

     
(1,492,206) 

 
        (67,176) 

 
     เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 

 
91,184,255 

 
287,646,587 

 
92,935,647 

 
  285,265,916  

 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)และบรษิัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวำคม  2554  และ  2553 

          
   

บาท 

   
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
2554 

 
2553 

 
2554 

 
2553 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 
        

 
เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 

 
149,963,080 

 
(255,563,080) 

 
150,000,000 

 
(250,000,000) 

 
เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น 

 
(180,405) 

 
(75,105) 

 
                 -    

 
                -    

 
รับช าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 

 
                  -    

 
24,500,000 

 
                 -    

 
24,500,000 

  เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ ์   67,822   1,188,316   67,822   673,830 

 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือที่ดินอาคารและอุปกรณ ์(ข้อมูลกระแสเงินสด
เพิ่มเติม 1) 

 

    
(26,331,640) 

 

    
(49,551,014) 

 

    
(26,284,014) 

 
  (47,772,013) 

 
เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 

         
(177,787) 

 

         
(407,845) 

 

        
(177,787) 

 
       (407,845) 

 
     เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 

 
123,341,070 

 
(279,908,728) 

 
123,606,021 

 
(273,006,028) 

          กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 
        

 
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2) 

 

   
(133,297,300) 

 

    
(95,191,740) 

 

  
(133,297,300) 

 
  (95,191,740) 

 
     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

 

   
(133,297,300) 

 

    
(95,191,740) 

 

  
(133,297,300) 

 
  (95,191,740) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 
 

81,228,025 
 

(87,453,881) 
 

83,244,368 
 

(82,931,852) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นป ี
 

180,543,896 
 

267,997,777 
 

159,538,653 
 

242,470,505 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 
 

261,771,921 
 

180,543,896 
 

242,783,021 
 

159,538,653 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 
        

   
1,375,965 

        1. เงินสดจ่ายในการซ้ืออาคารและอุปกรณ ์                 

 
    รายละเอยีดอาคารและอุปกรณ์ได้มาในระหว่างปีมีดังนี้ 

        

 
         อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี 

 
(24,472,691) 

 
(51,073,568) 

 
(24,425,065) 

 
(49,294,567) 

 
         เจ้าหนี้ซ้ือทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 
(1,858,949) 

 

        
1,522,554  

 
(1,858,949) 

 
      1,522,554  

 
        เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ ์

 

    
(26,331,640) 

 

    
(49,551,014) 

 

    
(26,284,014) 

 
  (47,772,013) 

 
2. เงินสดจ่ายเงินปันผล 

        

 
         เงินปันผลจ่าย 

 
(133,399,254) 

 
(95,285,056) 

 
(133,399,254) 

 
(95,285,056) 

 
         เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 

 
101,954 

 
93,316 

 
101,954 

 
93,316 

 
         เงินสดจ่ายเงินปันผล 

 
(133,297,300) 

 
(95,191,740) 

 
(133,297,300) 

 
(95,191,740) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันท่ี  31  ธันวำคม  2554  และ  2553 

 

52 
รายงานประจ าปี 2554 

 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และได้จดทะเบียนเข้ำเป็นบริษัทในตลำดหลักทรัพย์          
แห่งประเทศไทยในปี 2536 กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผักแช่เยือกแข็ง และจ ำหน่ำยข้ำวโพดหวำนแปรรูป                    
บริษัทมีท่ีอยู่ตำมท่ีได้จดทะเบียนไว้ดังน้ี 

ส ำนักงำนแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 149/34 ช้ัน 3 - 4 ซอยแองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 

ส ำนักงำนสำขำ 1 ตั้งอยู่ เลขท่ี 92 หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่ – พร้ำว ต ำบลหนองจ๊อม อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 

ส ำนักงำนสำขำ  2 ตั้งอยู่เลขท่ี 299 หมู่ท่ี 14 ถนนเชียงใหม่ – พร้ำว ต ำบลแม่แฝกใหม่ อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี        
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชีพ.ศ. 2547 และตำมข้อก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยซึ่งก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรประมำณกำรและ
ก ำหนดสมมติฐำนท่ีเกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สินรวมท้ังเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ี
อำจเกิดขึ้น ณ วันท่ีในงบกำรเงิน และข้อมูลรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำท่ีเสนองบกำรเงินดังกล่ำว ตัวเลขท่ีเกิดขึ้นจริง
อำจแตกต่ำงจำกตัวเลขประมำณกำร ถึงแม้ว่ำฝ่ำยบริหำรได้จัดท ำตัวเลขประมำณกำรขึ้นจำกควำมเข้ำใจในเหตุกำรณ์และสิ่งท่ีได้
กระท ำไปในปัจจุบันอย่ำงดีท่ีสุดแล้ว 

งบกำรเงินได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน  เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็น        
อย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี 

งบกำรเงินรวมได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย คือ        
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ำกัด โดยบริษัทถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน  

รำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญระหว่ำงบริษัทและบริษัทยอ่ยท่ีรวมในงบกำรเงินรวมได้หักกลบลบกันแล้ว 

“บริษัท” หมำยถึง บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) “กลุ่มบริษัท” หมำยถึง บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด 
(มหำชน) และ บริษัทย่อย คือ บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ำกัด    
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 
ระหว่ำงปี 2553 และ2554 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินหลำยฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลำบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1  มกรำคม 2554  ดังต่อไปนี ้

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องกำรน ำเสนองบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินค้ำคงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกระแสเงินสด 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่องนโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและ
ข้อผิดพลำด 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรำยได้ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงำน 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่องก ำไรต่อหุ้น 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่องกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมำณกำรหนี้สิน และหนี้สินท่ีอำจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ 

   ท่ีอำจเกิดขึ้น 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีของ
กลุ่มบริษัท ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุข้อ 4  

นอกเหนือจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้ำงต้น ระหว่ำงปี  2553 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออก
และปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ซึ่งมีผลบังคับส ำหรับงบกำรเงินท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี              
1 มกรำคม 2556 เป็นต้นไปและไม่ได้มีกำรน ำมำใช้ส ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงินนี้ 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่องภำษีเงินได้ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่องกำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำรเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน

เงินตรำต่ำงประเทศ 
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ขณะน้ีผู้บริหำรก ำลังพิจำรณำถึงผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท 

4. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี  

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2554 ผลจำกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตำมท่ีกล่ำวใน
หมำยเหตุ 3 กลุ่มบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังต่อไปนี้  

 กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

 กำรบัญชีเกี่ยวกับท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 กำรบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรน ำเสนองบกำรเงิน  

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2554 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กำรน ำเสนอ             
งบกำรเงิน ภำยใต้ข้อก ำหนดของมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ งบกำรเงินประกอบด้วย 

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 งบกระแสเงินสด 

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ท้ังน้ีเป็นผลให้กลุ่มบริษัทแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นท้ังหมดในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
และแสดงกำรเปลี่ยนแปลงท้ังหมดท่ีไม่ใช่ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก่อนหน้ำนี้กำรเปลี่ยนแปลง
ท้ังหมดดังกล่ำวแสดงในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ข้อมูลเปรียบเทียบได้มีกำรน ำเสนอใหม่เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนฉบับปรับปรุงใหม่ กำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกำรน ำเสนองบกำรเงินเท่ำนั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือก ำไรต่อหุ้น 

กำรบัญชีเกี่ยวกับท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ในกำรระบุและ
บันทึกบัญชีต้นทุนและค่ำเสื่อมรำคำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคัญจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 16 และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ดังนี้  

(ก) ต้นทุนกำรรื้อถอน กำรขนย้ำยและกำรบูรณะสภำพของสินทรัพย์ ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และมีกำรคิดค่ำ
เสื่อมรำคำประจ ำปี           
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4. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)  

(ข ) ก ำรก ำหนดค่ำ เสื ่อมรำคำ  ต้อ งพิจำรณำแต่ละส่วนแยกต่ำ งหำกจำกกัน เ มื ่อแต่ละส่วนประกอบนั ้น มี
สำระส ำคัญ  
(ค) มูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์ต้องมีกำรประมำณด้วยมูลค่ำท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับในปัจจุบันจำกสินทรัพย์นั้น หำกมีอำยุ      

และสภำพท่ีคำดว่ำจะได้รับในปัจจุบันเม่ือสิ้นสุดอำยุกำรใช้ประโยชน์ นอกจำกนี้ต้องมีกำรสอบทำนมูลค่ำคงเหลือและ
อำยุ                กำรให้ประโยชน์อย่ำงน้อยทุกสิ้นปี 

กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตำมที่ก ำหนดวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ระบุในมำตรฐำน        
กำรบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่ำว ยกเว้นกำรพิจำรณำต้นทุนกำรรื้อถอน กำรขนย้ำยและบูรณะสถำนที่ซึ่ งถือปฏิบัติ
โดยวิธีปรับย้อนหลัง 

กำรบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงำน 

กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ภำยใต้นโยบำยกำรบัญชีใหม่ ภำระผูกพันของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจำกงำนภำยใต้โครงกำร
ผลประโยชน ์   ท่ีก ำหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยำวอื่น ได้บันทึกในงบกำรเงิน ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณ
กำรไว้ซึ่งค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งเดิมกลุ่มบริษัทรับรู้ภำระผูกพันเม่ือเกิดรำยกำร 

กลุ่มบริษัทเลือกท่ีจะบันทึกหนี้สินท้ังหมดดังกล่ำวเป็นรำยกำรปรับปรุงก ำไรสะสม ณ วันท่ี  1 มกรำคม 2554 ตำมวิธีปฏิบัติ
ในช่วงเปลี่ยนแปลงของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 19 ดังท่ีเปิดเผยไว้ในหมำยเหตุ 5 

5. ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นคร้ังแรก 

 บำท 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    

ก ำไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2553 ตำมท่ีรำยงำนในปีก่อน 783,709,305 771,459,984 

ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำนเพ่ิมขึ้น (23,095,014) (21,824,793) 

ก ำไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2554  760,614,291 749,635,191 

 

 

 

 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันท่ี  31  ธันวำคม  2554  และ  2553 

 

56 
รายงานประจ าปี 2554 

 

 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม  2554 

 บำท 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเพ่ิมขึ้นส่งผลให้   

ต้นทุนขำยเพ่ิมขึ้น 2,521,981 2,521,981 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพ่ิมขึ้น 123,388 104,149 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพ่ิมขึ้น 500,928 448,421 

ก ำไรลดลง 3,146,297 3,074,551 

ก ำไรต่อหุ้นลดลง   

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.008 0.008 
 

6. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญท่ีใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษัทมีดังน้ี 
 

6.1  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง                   
ซึ่งถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันท่ีได้มำและไม่มีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้ 
 

เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีมีข้อจ ำกัดในกำรใช้ได้แสดงไว้แยกต่ำงหำกในบัญชี “เงินฝำกประจ ำท่ีติดภำระค้ ำประกัน” 
ภำยใตส้ินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 

6.2  ลูกหนี ้

ลูกหนี้แสดงในรำคำท่ีระบุไว้ในใบแจ้งหนี้สุทธิจำกค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 

6.3 ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษัทตั้งค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้เท่ำกับจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ชำวไร่ไม่ได้ 
ท้ังน้ีโดยประมำณจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บหนี้และกำรพิจำรณำฐำนะของลูกหนี้ในปัจจุบัน  หนี้สูญท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่ำงปีตัดเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือสำมำรถระบุได้   

 

6.4 สินค้ำคงเหลือ  

สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำค ำนวณโดยวิธี    
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก ต้นทุนในกำรซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อ และค่ำใช้จ่ำยทำงตรงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินค้ำนั้น เช่น   
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6.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ (ต่อ)  

ค่ำภำษีอำกร ค่ำขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินท่ีได้รับคืนจำกกำรซื้อสินค้ำ ต้นทุนของสินค้ำส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำง
ท ำ ประกอบด้วย  ค่ำวัตถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุ้ยในกำรผลิตซึ่งปันส่วนตำมเกณฑ์
กำรด ำเนินงำนตำมปกติ  มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับประมำณจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำย
ท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้สินค้ำนั้นส ำเร็จรูปและค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ณ วันสิ้นปีบริษัทจะพิจำรณำสภำพของสินค้ำส ำเร็จรูป เพ่ือพิจำรณำประกอบว่ำจ ำนวนเงินค่ำเผ่ือสินค้ำเสื่อมสภำพ
ท่ีตั้งไว้เพียงพอและเหมำะสมแล้ว  

6.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยหมำยถึงบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงท้ังทำงตรงและทำงอ้อมมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของสิทธิ   
ในกำรออกเสียงท้ังหมด หรือมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย  บริษัทย่อย
ดังกล่ำวได้ถูกน ำมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงิน โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ีบริษัทใหญ่มีอ ำนำจควบคุม จนถึงวันท่ีบริษัทย่อย
ดังกล่ำวได้ขำยออกไป รำยกำรและยอดคงเหลือระหว่ำงกลุ่มบริษัท ตลอดจนก ำไรขำดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นได้ตัดออก
จำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว นโยบำยกำรบัญชีส ำหรับบริษัทย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือใช้นโยบำยบัญชีเดียวกับกลุ่มบริษัท
ใน    กำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใช้วิธีรำคำทุน 

 

6.6 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ ์

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเริ่มแรกตำมรำคำทุน สินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นท่ีดินแสดงในงบดุลด้วยรำคำ
ทุนเดิมหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสินทรัพย์ดังน้ี 

 จ ำนวนปี 
อำคำร 20 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5-10 
ยำนพำหนะ 5 
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งส ำนักงำน 5 

เม่ือมีกำรขำยหรือเลิกใช้งำนสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะบันทึกตัดรำคำทุนและค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์นั้น          
ออกจำกบัญชีและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์เหล่ำนั้นในงบก ำไรขำดทุน 

อำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงและเครื่องจักรระหว่ำงติดตั้งแสดงในรำคำทุนโดยท่ียังไม่มีกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำจนกระท่ัง
สินทรัพย์นั้นจะแล้วเสร็จและพร้อมท่ีจะใช้งำนได้ตำมวัตถุประสงค์ 
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6.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ แสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำ ยสะสม บริษัทคิดค่ำ ตัด
จ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ (3 – 5 ปี) 

6.8 สัญญำเช่ำกำรเงิน 

สัญญำเช่ำทรัพย์สินท่ีผู้ให้เช่ำโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ท่ีมีนัยส ำคัญในกำรเป็นเจ้ำของไปยังผู้เช่ำจะถูกจัดเป็น
สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยผู้เช่ำจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินด้วยจ ำนวนเท่ำกับมูลค่ำปัจจุบันของ
ค่ำเช่ำขั้นต่ ำท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำ หรือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ค่ำเช่ำจ่ำยในแต่ละงวดจะ
แบ่งเป็นส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ียและส่วนท่ีเป็นกำรช ำระหนี้สิน โดยดอกเบ้ียแต่ละงวดจะค ำนวณโดยใช้อัตรำดอกเบ้ียคงท่ี
ตลอดอำยุของหนี้สิน ส่วนค่ำเช่ำสุทธิจำกดอกเบ้ียจะน ำไปลดหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจะ
บันทึกในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ทรัพย์สินท่ีเสื่อมสภำพได้ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินตัดค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุ
กำรใช้งำนของทรัพย์สิน 

6.9 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษัทได้สอบทำนกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์อำจจะไม่ได้รับคืนหรือ
เม่ือมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน  (รำคำขำยสุทธิหรือมูลค่ำจำกกำรใช้ของ
สินทรัพย์นั้นแล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ) โดยท่ีกำรประเมินจะพิจำรณำสินทรัพย์แต่ละรำยกำรหรือพิจำรณำจำกหน่วย
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี 

ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทได้รับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำร    
ด้อยค่ำในงบก ำไรขำดทุน กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวด
ก่อนๆ โดยบันทึกเป็นรำยได้อื่นเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์หมดไปหรือยังคงมีอยู่
แต่เป็นไปในทำงท่ีลดลง 

6.10 รำยกำรบัญชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษัทแปลงค่ำรำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศให้เป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีท่ีเกิดรำยกำรและแปลง
ค่ำสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินให้เป็นเงินบำทโดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินดังกล่ำวได้บันทึกทันทีในงบก ำไรขำดทุน 
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6.11 ประมำณกำรหนี้สิน   

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของภำระผูกพันในปัจจุบันตำมกฎหมำย
หรือจำกกำรอนุมำนอันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพันดังกล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้ต้องเกิดกำร
ไหลออกของทรัพยำกรเพ่ือจ่ำยช ำระภำระผูกพันและจ ำนวนท่ีต้องจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ 
รำยจ่ำยท่ีจะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่ำงหำกก็ต่อเม่ือกำรได้รับคืนคำดว่ำจะได้รับอย่ำงแน่นอนเม่ือได้จ่ำย
ช ำระประมำณกำรหนี้สินไปแล้ว 

6.12 กำรรับรู้รำยได้ 

กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรขำยเม่ือมีกำรส่งมอบและโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนไปยังลูกค้ำแล้ว 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงของสินทรัพย์ 

6.13 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน  

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักท่ีช ำระแล้วในระหว่ำง
ปีของแต่ละปี 

6.14 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกประจ ำ           
ลูกหนี้กำรค้ำ และลูกหนี้อื่น หนี้สินทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วย เจ้ำหนี้กำรค้ำ ภำษีเงินได้ 
ค้ำงจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ซึ่งนโยบำยบัญชีเฉพำะรำยกำรแต่ละรำยกำรได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 

6.15 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท        
ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ีท ำหน้ำท่ีถือหุ้น      
บริษัทย่อย และกิจกำรท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน  นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึง    
บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญกับ
บริษัท ผู้บริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือ พนักงำนของบริษัท ตลอดท้ังสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว 
และกิจกำร  ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร บริษัทค ำนึงถึงเนื้อหำ      
ของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย 

 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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7. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

7.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 

ลักษณะควำมสัมพันธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 
: 

 ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

บริษัทย่อย :  

     บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ำกัด ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมกำรร่วมกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน :  
      บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ำกัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลำย  จ ำกัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
      บริษัท อิง เชง  จ ำกัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
      บริษัท อะกรีเวิลด์ จ ำกัด ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน 
      บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร ์กรุ๊ป จ ำกัด ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน 

 

 นโยบำยรำคำ 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ  รำคำปกติธุรกิจเท่ำกับรำคำท่ีคิดกับคู่ค้ำรำยอื่น 

รำยได้ค่ำเช่ำ รำคำท่ีตกลงร่วมกันตำมสัญญำ 

รำยได้บริกำร รำคำท่ีตกลงร่วมกัน 

ค่ำบริกำรจ่ำย รำคำท่ีตกลงร่วมกัน 

ค่ำนำยหน้ำ อัตรำร้อยละ 1.50 – 3.00 ของยอดขำย 

เงินให้กู้ยืม อัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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7.  รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

7.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ยอดคงเหลือระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 มีดังน้ี 

 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2554 2553 2554 2553 

ลูกหนี้กำรค้ำ     

      บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ำกัด - - 14,700,869 15,976,965 
      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 2,368,964 4,531,292 1,385,130 1,839,614 

      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลำย  จ ำกัด - 1,449,210 - 1,449,210 

      บริษัท อิง เชง  จ ำกัด 2,886,871 2,412,837 2,886,871 2,412,837 

               รวม 5,255,835 8,393,339 18,972,870 21,678,626 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย          

      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 1,039,502 1,072,486 679,720 535,908 
      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลำย  จ ำกัด 300,841 287,839 300,841 287,839 

      บริษัท อิง เชง จ ำกัด 2,953,362 2,677,279 2,953,362 2,677,279 

               รวม 4,293,705 4,037,604 3,933,923 3,501,026 

เงินประกัน     

      บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ำกัด - - 30,000 30,000 

 

7.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2554 และ 
2553  มีดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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7. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2554 2553 2554 2553 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     

      บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ำกัด - - 235,649,353 229,871,281 

      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 174,503,294 202,234,102 116,078,044 135,775,204 

      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลำย  จ ำกัด 4,788,526 11,804,610 4,048,526 8,765,610 

      บริษัท อิง เชง  จ ำกัด 9,448,266 5,489,709 9,448,266 5,489,709 

               รวม 188,740,086 219,528,421 365,224,189 379,901,804 

 
 
7.3    รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2554 2553 2554 2553 

รำยได้อื่น     

      บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ำกัด - - 646,800 620,400 

      บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 90,000 90,000 90,000 90,000 

               รวม 90,000 90,000 736,800 710,400 

ดอกเบี้ยรับ     

      บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว  
       อินเตอร์ฟูดส์ จ ำกัด  - 373,038 - 373,038 

ค่ำนำยหน้ำจ่ำย     

       บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 3,703,427 4,158,872 2,520,346 2,797,542 
       บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลำย  จ ำกัด 783,971 898,635 783,971 898,635 

       บริษัท อิง เชง จ ำกัด 2,852,860 2,814,850 2,852,860 2,814,850 

               รวม 7,340,258 7,872,357 6,157,177 6,511,027 

ค่ำบริกำรจ่ำย     

       บริษัท อะกรีเวิลด์ จ ำกัด - 658,217 - 658,217 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด    
 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2554 2553 2554 2553 

เงินสด 116,619 129,716 111,619 124,716 

เงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน 424,680 138,401 - - 
เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ 261,230,622 180,275,779 242,671,402 159,413,937 

       รวม 261,771,921 180,543,896 242,783,021 159,538,653 

เงินฝำกสถำบันกำรเงินมีอัตรำดอกเบ้ียถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.75 ต่อปี (ปี 2553: ร้อยละ 0.25 ต่อปี) 

9. เงินลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนช่ัวครำวได้แก่เงินฝำกสถำบันกำรเงินประเภทฝำกประจ ำมีอำยุ  4 - 11 เดือน อัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.6 - 4.35 ต่อปี            

(ปี 2553: ร้อยละ 1.7 – 2.0 ต่อปี) 

10. ลูกหนี้กำรค้ำ  

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2554 และ 2553 แยกตำมอำยุหนี้ท่ีค้ำงช ำระได้ดังน้ี 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2554 2553 2554 2553 

 ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                   
     ยังไม่ถึงก ำหนด 4,691,081 7,428,607 18,408,116 20,713,894 
     ค้ำงช ำระ 1 - 3 เดือน 564,754 897,188 564,754 897,188 
     ค้ำงช ำระ 4 - 6 เดือน - 67,544 - 67,544 
  รวมลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                             5,255,835 8,393,339 18,972,870 21,678,626 

ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทอื่น                   
     ยังไม่ถึงก ำหนด 49,049,348 42,246,806 34,945,662 34,552,746 

     ค้ำงช ำระ 1 - 3 เดือน 738,100 2,278,978 738,100 2,278,978 
     ค้ำงช ำระเกิน 12 เดอืน  2,751,014 2,751,014 2,751,014 2,751,014 

   รวมลูกหนี้กำรคำ้ - บริษัทอื่น                             52,538,462 47,276,798 38,434,776 39,582,738 
 หัก ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,751,014) (2,751,014) (2,751,014) (2,751,014) 

   รวมลูกหนี้กำรคำ้  - บริษัทอื่น - สุทธิ                             49,787,448 44,525,784 35,683,762 36,831,724 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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11. สินค้ำคงเหลือ  
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บำท 
 รำคำทุน ค่ำเผ่ือกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำ สินค้ำคงเหลอื-สุทธ ิ

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

สินค้ำส ำเร็จรูปและ 
   กึ่งส ำเร็จรูป 280,788,803 264,095,906 (6,092,617) (1,445,769) 274,696,186 262,650,137 

วัตถุดิบและวัสดุโรงงำน 32,036,954 30,303,046 (263,802) (138,966) 31,773,152 30,164,080 

เมล็ดพันธุ์,ยำ,ปุ๋ย 29,788,256 17,215,357 - (71,114) 29,788,256 17,144,243 

รวม 342,614,013 311,614,309 (6,356,419) (1,655,849) 336,257,594 309,958,460 
 

12. ลูกหนี้ชำวไร่  
 บำท 

 2554 2553 

ลูกหนี้ชำวไร่                                        29,832,380 36,875,041 

หัก  ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                    (1,010,424) (690,811) 

                 สุทธิ       28,821,956 36,184,230 

13. เงินฝำกประจ ำท่ีติดภำระค้ ำประกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 บริษัทย่อยมีเงินฝำกประจ ำ จ ำนวนเงิน 14.7 ล้ำนบำท และ 14.5  ล้ำนบำท ตำมล ำดับ                  
ซึ่งติดภำระค้ ำประกันวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง   

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 

   ทุนช ำระแล้ว สัดส่วน วิธีรำคำทุน 
 ประเภทกิจกำร (บำท) เงินลงทุน (บำท) 

บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง  จ ำกัด จ ำหน่ำยข้ำวโพดหวำนแปรรูป 30,000,000 100.0    23,353,658 
 



 
บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที่  31  ธันวาคม  2554  และ  2553 
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ     
งบการเงินรวม บาท 

 
ที่ดินและ 

สวนปรับปรุงที่ดิน 
อาคารและ 

สวนปรับปรุงอาคาร 
เครือ่งจักร           

และอุปกรณ ยานพาหนะ 
อุปกรณและ 

เครือ่งตกแตงสาํนักงาน 
อาคารระหวางกอสรางและเครื่องจักร 

ระหวางติดตั้ง รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553      
     ราคาทุน 110,493,651 440,462,450 706,096,954 41,505,073 22,912,181 7,314,641 1,328,784,950 
     หัก คาเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (241,316,206) (575,926,975) (31,514,952) (20,564,326)  - (875,630,160) 
           การดอยคาของสินทรัพย - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 
     มูลคาสุทธิตามบัญชี  104,185,950 199,146,244 126,724,781 9,990,121 2,347,855 7,314,641 449,709,592 
รายการระหวางปสิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2554    
     มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป  104,185,950 199,146,244           126,724,781 9,990,121 2,347,855 7,314,641 449,709,592 
     บวก ซื้อสินทรัพย -                   1,073,376             12,679,334 - 572,363 10,147,618 24,472,691 
              โอนเขา(ออก) - 4,823,618 10,254,303 - - (15,077,921) - 
     หัก    จําหนายและเลิกใชสินทรัพย                 - - (4,971) - (785) - (5,756) 
               คาเสื่อมราคา  - (26,187,902) (35,914,995) (3,974,002) (900,716) - (66,977,615) 
    มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป 104,185,950 178,855,336 113,738,452 6,016,119 2,018,717 2,384,338 407,198,912 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554     
     ราคาทุน 110,493,651 446,359,443 727,210,205 41,505,073 22,624,902 2,384,338 1,350,577,612 
    หัก คาเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (267,504,107) (610,026,555) (35,488,954) (20,606,185) - (939,933,502) 
          การดอยคาของสนิทรัพย              - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 
    มูลคาสุทธิตามบัญชี    104,185,950 178,855,336 113,738,452 6,016,119 2,018,717 2,384,338 407,198,912 



 
บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที่  31  ธันวาคม  2554  และ  2553 
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 
                                                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ     บาท 
 ที่ดินและ 

สวนปรับปรุงที่ดิน 
อาคารและ 

สวนปรับปรุงอาคาร 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ ยานพาหนะ 
อุปกรณและเครื่อง
ตกแตงสํานักงาน 

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องจักร 
ระหวางติดตั้ง รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553       
     ราคาทุน 110,493,651 440,462,450 706,096,954            39,726,073 21,794,955 7,314,641 1,325,888,724 
     หัก   คาเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (241,316,206) (575,926,975)         (31,184,497) (19,489,958) -     (874,225,337) 
             คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย - - (3,445,198) - - -        (3,445,198) 
    มูลคาสุทธิตามบัญชี   104,185,950 199,146,244 126,724,781            8,541,576            2,304,997                7,314,641       448,218,189 
รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554   
     มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป  104,185,950 199,146,244         126,724,781              8,541,576 2,304,997 7,314,641 448,218,189 
     
บวก ซื้อสินทรัพย -                   1,073,376 

                    
12,679,334 -   524,737     10,147,618           24,425,065 

             โอนเขา(ออก) - 4,823,618 10,254,303 - - (15,077,921) - 
    หัก    จําหนายและเลิกใชสินทรัพย - - (4,971) - (778) - (5,749) 
              คาเสื่อมราคา - (26,187,902) (35,914,995) (3,618,202) (883,363)  - (66,604,462) 
     มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป 104,185,950 178,855,336 113,738,452 4,923,374 1,945,593 2,384,338 406,033,043 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554     
     ราคาทุน 110,493,651 446,359,443 727,210,205            39,726,073 21,602,095 2,384,338 1,347,775,805 
     หัก   คาเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (267,504,107) (610,026,555)         (34,802,699) (19,656,502) - (938,297,564) 
             คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 
    มูลคาสุทธิตามบัญชี  104,185,950 178,855,336 113,738,452 4,923,374            1,945,593 2,384,338 406,033,043 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันท่ี  31  ธันวำคม  2554  และ  2553 
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15. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทมูลค่าตามบัญชีจ านวนเงิน 134.7 ล้านบาท ได้จ านองและ
จ าน าไว้เป็นหลักทรัพย์ค  าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 16  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มูลค่าตามราคาทุนของอุปกรณ์ท่ีตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ของกลุ่ม
บริษัทและบริษัทมีจ านวนเงินประมาณ 547.8 ล้านบาทและ 546.9 ล้านบาทตามล าดับ  (ปี 2553 : 444.4 ล้านบาท และ 443.4 

ล้านบาทตามล าดับ) 

16. วงเงินเบิกเกินบัญชธีนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงินจ านวน 451.8 
ล้านบาท และ 450.3 ล้านบาทตามล าดับ โดยมีอัตราดอกเบี ยในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี ในปี 2553 วงเงินเบิกเกินบัญชี
และ เงินกู้ยืม     ระยะสั นดังกล่าวข้างต้นค  าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 15 

17. ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน 

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันท่ี                 
1 มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุ 5 

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ าเหน็จ ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน        พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุ
งาน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
 

 บาท 

 
                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2554   
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 
 

23,095,014 21,824,793 

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี ย 3,146,297 3,074,551 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 

 

26,241,311 24,899,344 

 

 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันท่ี  31  ธันวำคม  2554  และ  2553 
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17. ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2554 

 บาท 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 2,591,859 2,535,668 
ดอกเบี ยจากภาระผูกพัน 554,438 538,883 

รวม 

 

3,146,297 3,074,551 

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2554 

 บาท 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ต้นทุนขาย 2,521,981 2,521,981 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 123,388 104,149 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 500,928 448,421 
 3,146,297 3,074,551 

 

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน 

 
งบการเงินรวมและ                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2554  
อัตราคิดลด ร้อยละ 3.56 ต่อปี 
อัตราการเพ่ิมขึ นของเงินเดือน ร้อยละ 5 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 0 - 37.5 
อัตรามรณะ อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2540 

แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง 
 
 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันท่ี  31  ธันวำคม  2554  และ  2553 
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18. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  บริษัทต้องจัดสรรทุนส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรประจ าปี หลัง
หัก        ผลขาดทุนสะสมต้นปี (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองดังกล่าวมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทุนส ารอง
นี ไม่อาจ   น าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้   

19. เงินปันผลจ่ำย 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้น
ละ    0.35 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 133.4 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2553 ก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.5 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 190.6 ล้านบาท จากผลการด าเนินงานปี 2552  เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 
2552 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 95.3 

ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 95.3 ล้าน
บาทในวันท่ี     27 พฤษภาคม 2553 อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 1,375 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบางราย
เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 

20. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคัญได้แก่  
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูป  กึ่งส าเร็จรูป และวัตถุดิบ (16,306,648) 88,346,857 (16,306,648) 88,346,857 
ซื อสินค้าส าเรจ็รูป 995,000 1,641,321  -    - 
ซื อวัตถุดิบ 527,219,316 414,494,876 527,219,316 414,494,876 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 66,977,615 68,678,751 66,604,462 68,322,509 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 205,355,105 194,557,037 203,754,317 193,006,387 
 
 

21. สิทธิและประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
โดย  

 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันท่ี  31  ธันวำคม  2554  และ  2553 
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บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1545(3)/2547 ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลาแปดปีนับตั งแต่วันท่ี
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  ส าหรับก าไรสุทธิในอัตราร้อยละห้าสิบ
ของอัตราปกติอีกห้าปีนับจากระยะเวลาแปดปีแรกสิ นสุดลง 

 

ในฐานะท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนบริษัทต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน  

รายได้จากการขายจ าแนกตามธุรกิจท่ีได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมส าหรับปีสิ นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

และ 2553 มีดังนี  

 พันบาท 
 2554 2553 

 ธุรกิจท่ีได้รับ           
การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ได้รับ       
การส่งเสริม รวม 

ธุรกิจท่ีได้รับ            
การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ได้รับ      
การส่งเสริม รวม 

รายได้จากการขายส่งออก 679,557 340,338 1,019,895 829,776 279,711 1,109,487 
รายได้จากการขาย 
   ภายในประเทศ  10,508 237,567 248,075 7,464 232,121 239,585 
          รวม 690,065 577,905 1,267,970 837,240 511,832 1,349,072 

22. กำรจ ำแนกข้อมูลตำมส่วนงำน 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกผักแช่เยือกแข็ง และจ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป เนื่องจากยอดจ าหน่ายข้าวโพด
หวานแปรรูปมีจ านวนเงินไม่เป็นสาระส าคัญ และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้
มีการ       เสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี  

23. ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค านวณขึ นจากก าไรสุทธิส าหรับปีหลังจากบวกกลับด้วยส ารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่
อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษี  

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับท่ี 475 พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 6 

สิงหาคม 2551 ให้สิทธิแก่บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ส าหรับก าไรสุทธิเฉพาะส่วนท่ีไม่
เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม 2551  
บริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ไว้เท่ากับจ านวนเงินท่ีจะต้องจ่ายจริงตามกฎหมายภาษีอากรในอัตราร้อยละ 30  
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24. เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพพนักงำน 

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั งกองทุนส ารองเลี ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี ยงชีพพ.ศ. 2530 ตาม
ระเบียบกองทุน บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนนี เท่ากับส่วนท่ีพนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน 
บริษัทได้แต่งตั ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน เพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี ยงชีพ (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2542 ภายใต้   การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสุทธิจากส่วนรับคืนส าหรับปีสิ นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เป็นจ านวนเงิน 1.4 

และ       1.6 ล้านบาท ตามล าดับ 

25. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพ่ือ          
การเก็งก าไรหรือการค้า 

25.1 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเชื่อ 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี ของกิจการ อย่างไรก็ตามหากมีลูกหนี ท่ีบริษัทคาดว่า
อาจจะ   มีปัญหาด้านการช าระเงินแล้วผู้บริหารของกิจการมีนโยบายท่ีจะบันทึกค่าเผ่ือหนี สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับ
โอกาสท่ีจะ      เกิดความสูญเสียดังกล่าว 

25.2 ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษัทมีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน                     
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้อนุพันธ์ท่ีเป็น
เครื่องมือ              ทางการเงินคุ้มครองรายการท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2554 กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง จ านวน 22.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อจ านวนเงิน 732.7 ล้านบาท เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการช าระคืนดังกล่าว
ซึ่งจะครบก าหนดในเดือนธันวาคม 2555 และ         จากการเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามสัญญาเกิดผล
ขาดทุนจ านวน 20.9 ล้านบาท   

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีค่านายหน้าค้างจ่าย จ านวน 114,133 เหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีไม่ได้ท าการ
ป้องกันความเสี่ยง  
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25. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

25.3  ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ย เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั น กลุ่มบริษัทเช่ือว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี ยในตลาดใน
อนาคตจะ                ไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั น
บริษัทจึงมิได้ใช้                    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

25.4 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ช่ัวคราว            ลูกหนี การค้า เจ้าหนี การค้า ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรม 

26. ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจเกิดขึ้นภำยหน้ำ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

26.1 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ท่ียังไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 90.0 ล้านบาท 

26.2 บริษัทได้ท าสัญญาซื อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ในการใช้โปรแกรมและท าสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบ            
โดยบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 2.5 ล้านบาท  

26.3 บริษัทมีหนี สินท่ีอาจจะเกิดขึ นจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค  าประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวน
เงินประมาณ 8.9 ล้านบาท  

27. กำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีใหม่ 

บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ส าหรับปีสิ นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับ   การจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งการจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือ
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามท่ีได้รายงานไปแล้ว การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที่จัดประเภทใหม ่ ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่จัดประเภทใหม ่ ตามที่เคยรายงานไว้ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 449,709,592 426,340,446 448,218,189 424,849,043 
สินทรัพย์ที่ไมใ่ชใ้นการด าเนินงาน - 23,369,146 - 23,369,146 
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28. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด ารง
ไว้       ซึ่งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2554 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี สินต่อทุนเท่ากับ 0.09:1  

29. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี  27  กุมภาพันธ์  
2555 
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