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1. ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือบริษทั บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จาํกดั  ( มหาชน ) 
ท่ีตั้งสาํนกังาน 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
ทะเบียนเลขท่ี 0107 537 000 513 
โทรศพัท ์ 0-2238-4091, 0-2634-0061-4 
โทรสาร 0-2238-4090 
เวบไซต ์ www.cmfrozen.com 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผกัแช่เยอืกแขง็ เช่น ถัว่แระ  ถัว่แขก  ขา้วโพดหวาน  แครอท  ขา้วโพดฝักอ่อน 
   เป็นตน้ 
กาํลงัการผลิต 42,000  ตนั ต่อ ปี 
โรงงาน ( สาขา ) โรงงาน 1 เลขท่ี   92 หมู่   3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตาํบลหนองจ๊อม  อาํเภอสันทราย  จงัหวดั

เชียงใหม่ 50210 
 โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตาํบลแม่แฝกใหม่  อาํเภอสันทราย  จงัหวดั

เชียงใหม่ 50290 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 381,146,251 หุ้น ราคาหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นเงินรวม 381,146,251 บาท 
ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 381,145,725 หุ้น ราคาหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นเงินรวม 381,145,725 บาท 
 
 

นิตบุิคคลที่บริษทัฯถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ  10  ขึน้ไป 
ช่ือบริษทั บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั 

ท่ีตั้ง 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท,์โทรสาร  โทรศพัท ์0-2634-2282-6    โทรสาร 0-2634-2287 

ประเภทธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป เป็นผูจ้าํหน่าย (ส่งออก) ขา้วโพดหวานแช่แขง็ 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 12,000,000 หุ้น ราคาหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นเงินรวม 120,000,000  บาท 
ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 12,000,000 หุ้น ราคาหุน้ละ 10 บาท เรียกชาํระแลว้    30,000,000  บาท 
สัดส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ ถือหุ้น 100 % 
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นิตบุิคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหุน้ บริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จาํกดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 
ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
โทรศพัท ์0-2229-2800, 0-2654-5599  โทรสาร 0-2359-1262-3 

ผูส้อบบญัชี น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4334 
สาํนกังาน เอเอสที มาสเตอร์  เลขท่ี 790/12 ทองหล่อทาวเวอร์ 
ซอยทองหล่อ 18  ถนนสุขมุวิท 55  แขวงคลองตนั  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110 
โทรศพัท ์0-2381-5716, 0-2381-8016 

ท่ีปรึกษากฎหมาย นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์  
เลขท่ี 51 ตรอกศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

โทรศพัท ์และโทรสาร 0-2521-4501 
สถาบนัการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอร์เรท จาํกดั - สาขา กรุงเทพฯ 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัฯ 
             ข้อมูลจากงบการเงิน                                                                               ( หน่วย  : พนับาท ) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2555 2554 2553 2555 2554 2553 

สินทรัพยร์วม 1,434,738 1,273,460 1,358,830 1,413,415 1,255,746 1,345,187 

หน้ีสินรวม 143,087 103,188 87,860 139,155 99,707 86,466 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,291,651 1,170,272 1,270,970 1,274,260 1,156,039 1,258,721 

รายไดจ้ากการขาย 1,491,529 1,293,387 1,367,578 1,466,095 1,267,970 1,349,072 

รายไดร้วม 1,520,862 1,317,773 1,410,874 1,492,318 1,290,896 1,388,513 

กาํไรขั้นตน้ 380,743 244,259 338,720 357,975 219,838 321,855 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 174,738 55,796 158,188 171,581 52,542 159,724 

 

                อตัราส่วนทางการเงิน 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2555 2554 2553 2555 2554 2553 
อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย                % 11.72 4.31 11.57 11.70 4.14 11.84 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ % 13.53 4.77 12.45 13.47 4.54 12.69 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม     % 12.18 4.38 11.64 12.14 4.18 11.87 

กาํไรสุทธิ ต่อ หุน้                                      บาท 0.46 0.15 0.42 
 

0.45 0.14 0.42 

เงินปันผล   ต่อ หุน้                                    บาท 0.28 0.14 0.35 0.28 0.14 0.35 

มูลค่าตามบญัชี ต่อ หุน้                              บาท 3.39 3.07 3.33 3.34 3.03 3.30 

มูลค่าสินทรัพยร์วมสุทธิ ต่อ หุน้               บาท 3.76 3.34 3.57 3.71 3.29 3.53 
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คาํช้ีแจงจากประธานกรรมการ 
เรียนท่านผู้ถอืหุ้น 
 
                   ในรอบปี 2555 แมว้า่ภาวะทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไปไม่ดีนกั ประกอบกบับริษทัฯตอ้งแบกรับภาระ

ทางดา้นตน้ทุนท่ีสูงข้ึนจากค่าวตัถุดิบ ค่าแรง ค่าไฟฟ้า แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯมีผลประกอบการในปี 2555 เพิ่มข้ึน

จากปีก่อน จาํนวน 119.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 226.6  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับข้ึนราคาสินคา้ และ

อตัราแลกเปล่ียนท่ีสูงข้ึนจากการอ่อนค่าของอตัราแลกเปล่ียนเม่ือเทียบกบัปีก่อน    
                    ผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 2555 มีรายได ้จาํนวน  1,466.1 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 

198.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 และมีกาํไรสุทธิ 171.6 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 119.0 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 226.6 เกิดจากบริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายสูงข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 198.1 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมา

จากบริษทัฯ มีปริมาณการขายสูงข้ึน ราคาขายสูงข้ึน และอตัราแลกเปล่ียนสูงข้ึนจากการอ่อนค่าของอตัรา

แลกเปล่ียนเม่ือเทียบกบัปีก่อน รายไดอ่ื้นสูงข้ึนจากดอกเบ้ียรับ ในส่วนของค่าใชจ่้าย ตน้ทุนขายสูงข้ึนจากค่าวตัถุดิบ 

ค่าแรง ค่าไฟฟ้า เป็นตน้ ค่าระวางสินคา้ส่งออกลดลง และค่าภาษีนิติบุคคลสูงข้ึน เน่ืองจากบริษทัฯพน้จากการไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุน บริษทัฯมีปริมาณการขาย จาํนวน 26,000 ตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 300 ตนั   
                    ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นสมควรจ่ายเงินปัน

ผลใหก้บัผูถื้อหุน้ จาํนวน 381,145,725 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.28 บาท คิดเป็นเงิน จาํนวน 106,720,803.00 บาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 61.07 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม  
               สาํหรับในปี 2556 บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายการขายไวท่ี้ 26,500 ตนั  บริษทัฯ เช่ือวา่ภายใตค้วามพยายามและ

ความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ จะทาํใหบ้ริษทัฯสามารถดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบผลสาํเร็จ และมีผลประกอบการท่ีดีเพื่อท่ี

บริษทัฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 
 
 
 
 

(นายประยรู  พลพิพฒันพงศ)์ 
ประธานกรรมการ 

วนัท่ี 9 มีนาคม 2556 
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คาํช้ีแจงของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน  ท่านผู้ถอืหุ้น 
 
                    ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 

จาํนวน 3 คน คือ นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายอาํนวย  ยศสุข  และนายอาํพล  

รวยฟูพนัธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัท่ีระบุไว้

ชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

                   ในปี 2555  คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุม จาํนวน 4 คร้ัง  โดยไดเ้ชิญผูส้อบบญัชี  ฝ่าย

บริหารท่ีเก่ียวขอ้ง  และผูต้รวจสอบภายในเขา้ร่วมประชุม เพื่อสอบทานตามขอบเขตและความรับผิดชอบ  มี

สาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน ประจาํปี 2555 รับฟังรายงาน และขอ้ช้ีแจงจากฝ่าย

บริหาร และผูส้อบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจนและเพียงพอ  จึงมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบ

บญัชีวา่ งบการเงินดงักล่าวถูกตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
2. สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั และมีความเห็นวา่ขอ้มูลของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไดรั้บการเปิดเผยไวอ้ยา่งถูกตอ้งและเพียงพอแลว้ 
3. สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทัฯ โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นท่ีมีสาระสาํคญัในเร่ืองการไม่ปฏิบติั

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจแต่อยา่งใด 
4. เสริมสร้างความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน  ใหค้วามเห็นชอบในแผนการตรวจ 

สอบภายในประจาํปี  และสอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิผล  

โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่องดา้นการควบคุมภายใน ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีจะก่อใหเ้กิด

ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ 
 
 

(นายสันติชยั  สุเอกานนท)์ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 
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2. ปัจจยัความเส่ียง 

ด้านการผลติ 
                 บริษทัฯเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์กัแช่เยอืกแขง็  ซ่ึงตอ้งใช ้ ถัว่แระ, ถัว่แขก และขา้วโพดหวาน 

เป็นวตัถุดิบส่วนสาํคญัของตน้ทุนการผลิต และเน่ืองจากวตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นวตัถุดิบทางการเกษตรท่ีข้ึนอยูก่บัปัจจยั

ทางธรรมชาติเป็นหลกั ทาํใหบ้ริษทัฯอาจไดรั้บผลกระทบและเกิดการขาดแคลนวตัถุดิบดงักล่าวไดบ้า้ง 

                 มาตรการรองรับความเส่ียงในกรณีน้ีคือ บริษทัฯใชว้ธีิเพิ่มปริมาณการผลิตในรุ่นถดัไปใหม้ากข้ึน  

เน่ืองจาก วตัถุดิบของบริษทัฯสามารถปลูกได ้ปีละ 2-3 รุ่น และมีอายกุารเก็บเก่ียวผลผลิตเพียง ประมาณ 60 – 90 วนั  

ดงันั้น หากการเพาะปลูกรุ่นใดมีปัญหา  บริษทัฯก็จะเพิ่มพื้นท่ีการปลูกในรุ่นถดัไปใหม้ากข้ึน 
ด้านการประกอบธุรกจิ 
                 ปัจจุบนับริษทัฯส่งออกผลิตภณัฑผ์กัแช่เยอืกแขง็ไปยงัตลาดญ่ีปุ่น ประมาณ ร้อยละ 76 ของยอดขายรวม  

ซ่ึงการพึ่งพิงตลาดญ่ีปุ่นในสัดส่วนท่ีสูงน้ี ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯอาจไดรั้บผลกระทบจากการท่ีเศรษฐกิจ

ญ่ีปุ่นชะลอตวั และ/หรือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการคา้ของประเทศดงักล่าว 
                 อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทอาหาร ท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรง

ชีพ และชาวญ่ีปุ่นเองก็นิยมบริโภคผลิตภณัฑ ์ถัว่แระ และถัว่แขกแช่เยอืกแขง็ ประกอบกบับริษทัฯมีความสัมพนัธ์ท่ี

ดีกบัลูกคา้ตลอดมา  ดงันั้น ผลกระทบจากการพึ่งพิงตลาดญ่ีปุ่นเป็นหลกัจึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงไม่สูงนกั  
ด้านอตัราแลกเปลี่ยน 
                 จากการท่ีบริษทัฯมีมูลค่าการส่งออก ประมาณ ร้อยละ 82 ของยอดขายรวม และบริษทัฯขายสินคา้เป็น

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งหมด  ดงันั้น บริษทัฯอาจไดรั้บผลกระทบอนัเน่ืองมาจากอตัราแลกเปล่ียนแขง็ค่าข้ึน 

จะส่งผลใหบ้ริษทัฯไดรั้บเงินบาทจากการแปลงค่านอ้ยลง 
                 มาตรการลดความเส่ียงในกรณีน้ี บริษทัฯไดท้าํสัญญาขายเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหนา้ ซ่ึงสามารถ

ลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดพ้อสมควร โดยบริษทัฯจะทาํสัญญาขายเงินล่วงหนา้ 

ระยะเวลา 8 – 12 เดือน ทาํใหบ้ริษทัฯสามารถป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไดป้ระมาณ 8 เดือน 
ด้านคุณภาพของสินค้า 
                ดา้นคุณภาพสินคา้ท่ีตอ้งปลอดจากสารเคมี  ทาํใหบ้ริษทัฯมีความเส่ียงในดา้นการคืนสินคา้จากลูกคา้ หาก

ไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินคา้ใหป้ลอดสารเคมีตามสัญญาท่ีตกลงกบัลูกคา้ 
                มาตรการการควบคุมคุณภาพของสินคา้ ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากสารเคมีตกคา้งนั้น บริษทัฯมีกระบวน 

การตรวจสอบท่ีเขม้งวดตามมาตรฐาน GMP โดยบริษทัฯไดจ้ดัหาเคร่ืองตรวจหาสารเคมีตกคา้งท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
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ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯมีอยูจ่าํนวน 2 เคร่ือง สามารถตรวจหาสารเคมีตกคา้งไดม้ากกวา่ 250 ชนิด ในขณะท่ีบริษทัฯใช้

สารเคมี ประมาณ 20 ชนิด 
 
 
ด้านการบริหารจัดการ 
                    คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่  ซ่ึงมีประสบการณ์ใน

ธุรกิจการเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน จาํนวน 7 คน และกรรมการอิสระ จาํนวน 4 คน ร่วมกนักาํหนดนโยบายใหก้บั

ทางคณะผูบ้ริหาร ดูแลและควบคุมการดาํเนินการของคณะผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

                     คณะผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยทีมผูบ้ริหารระดบัสูง จาํนวน 5 คน  ซ่ึงแต่ละท่านมีความรู้ ความสามารถ ใน

การบริหารงานธุรกิจดา้นการเกษตรเป็นอยา่งดี  มีการกระจายอาํนาจในการบริหารและการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

รวมถึงมีการประชุมร่วมกนัเพื่อตดัสินใจในประเด็นการบริหารงานท่ีสาํคญั 
                  การทาํงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ดาํเนินงานภายใตน้โยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้ และในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯทุกคร้ัง ท่ีประชุมไดร้ายงานผลการดาํเนินงาน และเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านไดซ้กัถามอยา่งเป็นท่ี

พอใจ  ดงันั้น ความเส่ียงในการบริหารจดัการของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

ด้านการเงิน  

                 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม จาํนวน 1,413.4 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวม 139.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8 

ของสินทรัพยร์วม และมีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,274.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.2 ของสินทรัพยร์วม  มีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.11 : 1 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่อง 9.0 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 5.3 เท่า 
ประกอบกบัวงเงินเครดิตท่ีสถาบนัการเงินทั้ง 3 สถาบนัท่ีบริษทัฯใชบ้ริการอยูต่่างเป็นวงเงินท่ีไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์ ํ้า

ประกนัทั้งส้ิน แสดงถึงสถานะการเงินและความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินอยูใ่นระดบัสูง   

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดย้ึดหลกันโยบายการเงินท่ีเนน้ความรอบคอบ ทาํใหค้วามเส่ียงดา้นการเงินของบริษทัฯอยูใ่น

ระดบัตํ่า 
ด้านผู้ลงทุน 
                 บริษทัฯมีผลประกอบการท่ีดีและมีกาํไรมาโดยตลอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีกาํไรสะสม

ทั้งส้ิน จาํนวน 825.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.4 ของสินทรัพยร์วม และบริษทัฯสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บั

ผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี  
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
(1) การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคัญ 

พฤศจิกายน 2531 จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ 10 บาทต่อหุน้ 

 เมษายน 2532 สร้างโรงงานแห่งท่ี 1 ท่ีตาํบลหนองจ๊อม อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
บนเน้ือท่ี 15 ไร่ 36.6 ตารางวา แลว้เสร็จในเดือน  ตุลาคม 2532 

กมุภาพนัธ์ 2533 เร่ิมมีรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 

ธนัวาคม 2534 เพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 50 ลา้นบาท เป็น 125 ลา้นบาท  

 มกราคม 2536 ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
 มกราคม 2536 เร่ิมทาํการซ้ือ-ขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใตช่ื้อยอ่ CM 
กมุภาพนัธ์ 2537 แปรสภาพจากบริษทัจาํกดั เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั  
มีนาคม 2537  สร้างโรงงานแห่งท่ี 2 ท่ีตาํบลแมแ่ฝกใหม่ อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่  

บนเน้ือท่ี 26 ไร่ 29.9 ตารางวา  แลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินการผลิตในเดือน ตุลาคม 2538 
พฤศจิกายน 2541 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 125 ลา้นบาท เป็น 210 ลา้นบาท 

เมษายน 2546 ร่วมลงทุนกบับริษทั ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ในอตัราส่วน บริษทั 51: 49  
ในบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั  ดว้ยเงินลงทุน 120 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้ 30 ลา้นบาท 

มีนาคม 2547 สร้างหอ้งเยน็ใหม่ ท่ีตาํบลแม่แฝกใหม่ อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
บนเน้ือท่ี 8 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา แลว้เสร็จในเดือน กรกฎาคม 2548 

กรกฎาคม 2547 ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดัจากบริษทั ริเวอร์แคว อินเตอร์ 
เนชัน่แนล จาํกดั  เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 

พฤษภาคม 2548 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 210 ลา้นบาท เป็น 315 ลา้นบาท 
พฤษภาคม 2548 เปล่ียนมูลค่าหุน้ จากเดิมมูลค่า 10 บาทต่อหุน้ เป็น 1 บาทต่อหุน้ 

พฤษภาคม 2550 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 315 ลา้นบาท เป็น 346 ลา้นบาท 
พฤษภาคม 2552 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 346 ลา้นบาท เป็น 381 ลา้นบาท 

                       
               การเปลีย่นแปลงอาํนาจในการควบคุมบริษัทฯ 
                            ไม่มี 
 
        การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถือหุ้น, การจัดการ หรือการประกอบธุรกจิในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
                           ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

            เหตุการณ์สําคัญในปี 2555 
                            ไม่มี 
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(2) การประกอบธุรกจิ 
                                  บริษทัฯเป็นผูผ้ลิตและส่งออกผกัแช่เยอืกแขง็  ซ่ึงเป็นการนาํเอาผลผลิตทางการเกษตรมาเป็น

วตัถุดิบ ผา่นกระบวนการผลิต แลว้นาํไปเก็บไวท่ี้ห้องเยน็อุณหภูมิ ประมาณ -25 องศาเซลเซียส 
                                  ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เช่น ถัว่แระ ถัว่แขก  ขา้วโพดหวาน แครอท ขา้วโพดฝักอ่อน  เป็นตน้ 

(3) โครงสร้างรายได้     
                              เฉพาะของ บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) 
                                                                                                                                                   ( หน่วย : พนับาท ) 

ผลิตภณัฑ์ 2555 % 2554 % 2553 % 

ผกัแช่เยอืกแขง็ 1,466,095 100.0 1,267,285 99.9 1,346,700 99.8 
อ่ืน ๆ               -        - 685 0.1 2,372 0.2 

รวม 1,466,095 100.0 1,267,970 100.0 1,349,072 100.0 
 

ตลาดผลิตภณัฑ์ 2555 % 2554 % 2553 % 

ต่างประเทศ 1,193,384 81.4 1,019,895 80.4 1,109,487 82.2 
ในประเทศ 272,711 18.6 248,075 19.6 239,585 17.8 

รวม 1,466,095 100.0 1,267,970 100.0 1,349,072 100.0 
หมายเหตุ  ยอดขายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกทางออ้ม ซ่ึงส่งออกโดย บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จาํกดั

(บริษทัยอ่ย) 
 

ลกัษณะลูกคา้ อตัราร้อยละ 
ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ รวม 

มูลค่าการจาํหน่ายรวม 81.4 18.6 100.00 
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วฏัจักรของการ 
ประกอบธุรกจิ 

อตัราร้อยละ 
2555 2554 2553 

ไตรมาส 1 22.00 21.00 23.00 

ไตรมาส 2 30.00 28.00 31.00 

ไตรมาส 3 27.00 29.00 25.00 

ไตรมาส 4 21.00 22.00 21.00 

รวม              100.00              100.00              100.00 

 
บริษัทย่อย 
บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จาํกดั เป็นผูจ้ดัจาํหน่าย (ส่งออก) ขา้วโพดหวานแช่เยอืกแขง็  
โครงสร้างรายได้                                                                                                                     ( หน่วย : พนับาท ) 

รายได ้ 2555 % 2554 % 2553 % 

รายไดจ้ากการขาย 279,500 98.7 261,066 99.2 248,377 98.2 

รายไดอ่ื้น 3,787 1.3 2,106 0.8 4,475 1.8 

รวม 283,287 100.0 263,172 100.0 252,852 100.0 

 
                        เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 
                            -   รักษาคุณภาพของสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานอยูเ่สมอ 
                            -   มุ่งมัน่ผลิตสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค    

                         -  แสวงหาช่องทางการขยายธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
                            -  ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้ม และส่งเสริมการอยูร่่วมกนั 
                               ดว้ยความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯและชุมชน 

4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์ 
 (1)  ลกัษณะผลติภณัฑ์ หรือบริการ 
                      ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นผลิตภณัฑผ์กัแช่เยอืกแขง็  ซ่ึงผลิตโดยผา่นกระบวนการผลิตท่ีมี

คุณภาพ และไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 22000, HACCP, GMP 

 
 
 



 
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 

16 
รายงานประจาํปี 2555 

 

สิทธิประโยชน์หรือข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ 
        บัตรส่งเสริมการลงทุน 
            เลขทีบ่ัตรส่งเสริม    บตัรท่ี 1  เลขท่ี  1727/สอ/2531 
                                             บตัรท่ี 2  เลขท่ี  1063/สอ/2536 
                                             บตัรท่ี 3  เลขท่ี  1397/2537 
                                             บตัรท่ี 4  เลขท่ี  1465/2542 
                                             บตัรท่ี 5  เลขท่ี  1545(3)/2547 

รายการ บัตรที ่1 บัตรที ่2 บัตรที ่3 บัตรที ่4 บัตรที ่5 
โรงงานท่ี 1 1 2 2 2 
บตัรส่งเสริมฯ ลงวนัท่ี 12/12/2531 28/4/2536 07/07/2537 28/10/2542 06/07/2547 
ขนาดกิจการ (ตนั / ปี) 10,000 5,000 12,000 15,000 5,850 
อายบุตัรส่งเสริมฯ ( ปี ) 7 6 8 8 8 
วนัท่ีเร่ิมบตัรส่งเสริมฯ 01/02/2533 01/11/2537 03/03/2539 01/11/2544 - 

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

ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ 
     ผลิตพืชผกัแช่เยอืกแขง็ 
     บริการหอ้งเยน็ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
 

ใช่ 

ประเภทกิจการ 
    1.3 การผลิตหรือถนอมอาหาร 
    1.8 การผลิตอาหาร 
    1.17 กิจการหอ้งเยน็ 

1.3 1.8 1.8 1.8 1.17 

ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 
ไดรั้บใหห้กัค่าขนส่ง,ไฟฟ้า ได ้2 เท่า เป็นเวลา 10     
      ปี นบัแต่เร่ิมมีรายได ้

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

หลงัจากบตัรหมดอาย ุไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินได ้
      นิติบุคคลร้อยละ 50 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

ในฐานะท่ีบริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ีระบุในบตัร

ส่งเสริมการลงทุน 
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(2)  การตลาดและสภาพการแข่งขนั 
 การทาํการตลาดในปีทีผ่่านมา 
                       ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ มียอดขายทั้งส้ิน 1,466 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 198 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 15.6  บริษทัฯมีมูลค่าการส่งออก 1,193 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 81.4 และขายในประเทศ 273 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 18.6 บริษทัฯมีปริมาณการส่งออก จาํนวน 26,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 300 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2  
  กลยุทธ์ทางการตลาด 
                    อุตสาหกรรมการผลิตผกัแช่เยอืกแขง็ ใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยั  ผลิตภณัฑส์ามารถคงไวซ่ึ้งสีสนั    

คุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งรสชาติ  เสมือนผกัสด  ไม่มีวตัถุกนัเสียเจือปน  สามารถเก็บไวไ้ดน้าน  อีกทั้งสะดวก

เม่ือนาํออกมาบริโภค  นบัเป็นผลิตภณัฑแ์นวใหม่ เพิ่มทางเลือกใหผู้บ้ริโภคสามารถหาซ้ือรับประทานไดท้ั้งปี 
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กลยุทธ์การแข่งขันทีสํ่าคัญ 

1.  คุณภาพของสินคา้ไดม้าตรฐาน เป็นท่ียอมรับของลูกคา้ในต่างประเทศ 
2. การจดัส่งสินคา้มีความสมํ่าเสมอ ในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
3. สินคา้มีความปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้ง และส่ิงเจือปน 
4. ส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัลูกคา้อยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้

ยิง่ข้ึน 
 จุดเด่น 
1. บริษทัฯมีฐานการตลาดท่ีดี 
2. ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ลว้นแต่เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ทางดา้นการคา้ผลิตผลทาง

การเกษตรมานานนบัสิบปี 
3. ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัฯ เป็นผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพดี สด และมีความปลอดภยั 
4. พื้นท่ีเพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทาํการปลูกไดเ้กือบตลอดทั้งปี และปัญหาทางดา้นภยั

ธรรมชาติ เช่น ลมพาย ุ ฝนตกหนกั นํ้าท่วมมีโอกาสนอ้ยกวา่ เม่ือเทียบกบัประเทศคู่แข่งเช่น จีน และ

ไตห้วนั 
 จุดด้อย 
1. ระยะทางการขนส่งสินคา้ทั้งทางบก และทางนํ้า  เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัในต่างประเทศแลว้ไกลกวา่  ทาํให้

บริษทัฯมีตน้ทุนค่าขนส่งท่ีสูงกวา่ 
2. ขนาดของพื้นท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและกระจายอยูใ่นบริเวณกวา้ง  การควบคุมดูแลพื้นท่ีการ

เพาะปลูก และควบคุมการใชส้ารเคมีกระทาํไดย้ากข้ึน เม่ือเทียบกบัคู่แข่งในต่างประเทศ 
 ลูกค้าเป้าหมาย 
             ผูบ้ริโภคสินคา้ของบริษทัฯส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มลูกคา้ระดบักลางข้ึนไปและกลุ่มลูกคา้นกัธุรกิจท่ีตอ้งการ 

สินคา้ในรูปแบบก่ึงสาํเร็จรูป  สะอาด  ถูกหลกัอนามยั  และมีความสะดวกในการบริโภค 
นโยบายการตั้งราคา 
           บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นราคาท่ีสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งจากทั้งในและต่างประเทศได ้
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       การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
               ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯส่งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยผา่นช่องทางการจาํหน่ายคือ 
ต่างประเทศ  มีช่องทางการจาํหน่าย  3  ช่องทาง คือ 

1. จาํหน่ายผา่นผูน้าํเขา้และตวัแทนจาํหน่าย ไดแ้ก่ อีโตชู้ คอร์ปอร์เรชัน่ และ นิชิเร่ คอร์ปอร์เรชัน่ 

โดยมีสัดส่วนการจาํหน่ายผา่นช่องทางน้ี ประมาณร้อยละ 54.0 ของยอดขายรวม  
2. จาํหน่ายใหลู้กคา้โดยตรง โดยมีสัดส่วนการจาํหน่ายผา่นช่องทางน้ี ประมาณร้อยละ 27.4 ของ

ยอดขายรวม  
3. จาํหน่ายผา่นบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ซ่ึงเป็นการส่งออกทางออ้ม  โดยมี

สัดส่วนการจาํหน่ายผา่นช่องทางน้ี ประมาณร้อยละ 17.3 ของยอดขายรวม 
ในประเทศ  จาํหน่ายใหลู้กคา้รายยอ่ยโดยตรง ประมาณร้อยละ 1.3 ของยอดขายรวม 
ลกัษณะของลูกค้า 
                       ลูกคา้หลกัของบริษทัฯคือ ผูน้าํเขา้, ผูค้า้รายใหญ่, ตวัแทนจาํหน่าย และลูกคา้รายยอ่ย ซ่ึงทาํการ

กระจายสินคา้ไปยงัซุปเปอร์มาร์เก็ด ร้านคา้ปลีกต่างๆ และผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมอาหาร จากความสัมพนัธ์อนัดี

กบัผูร่้วมลงทุนและลูกคา้ ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สูญเสียลูกคา้รายใดออกไป ในทางกลบักนั  นบัแต่บริษทัฯดาํเนิน

ธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นตน้มา  บริษทัฯมีความเจริญกา้วหนา้  และมีผลประกอบการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง  อยา่งไรก็

ตาม โอกาสท่ีบริษทัฯจะสูญเสียลูกคา้ท่ีสาํคญัก็มีอยูบ่า้ง  บริษทัฯจึงพยายามเปิดตลาดใหม้ากข้ึน  โดยใน

ปัจจุบนับริษทัฯมีตลาดส่งออกอ่ืน  นอกจากประเทศญ่ีปุ่นคือ สหรัฐอเมริกา  สวเีดน  เดนมาร์ก  ไตห้วนั และจีน  
       ภาวะการแข่งขัน 
                        เน่ืองจากประเทศไทย เป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ มีผกัผลไมส้ดรับประทานไดต้ลอดทั้งปี  ดงันั้น

ตลาดหลกัของธุรกิจผกัแช่เยือกแขง็จึงเป็นตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดประเทศญ่ีปุ่น  ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมี

ศกัยภาพสูง  มีความตอ้งการบริโภคผกัแช่เยอืกแขง็ในปริมาณมาก เพราะลูกคา้ชาวญ่ีปุ่น เป็นลูกคา้ท่ีตอ้งการบริโภค

สินคา้ในรูปแบบก่ึงสาํเร็จรูป  สด  สะอาด  ถูกหลกัอนามยั  และสะดวกในการรับประทาน  บริษทัฯเป็นผูส่้งออกผกั

แช่เยอืกแขง็รายใหญ่ของประเทศ และมีบริษทัในประเทศท่ีประกอบธุรกิจเดียวกนัหลายราย แต่สัดส่วนการส่งออก

ท่ีนอ้ยกวา่บริษทัฯ      
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(3) การจดัหาผลติภณัฑ์ หรือบริการ 
                  ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ผลิตจากวตัถุดิบท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการโดยผา่นผูร้วบรวม

วตัถุดิบ  มีพื้นท่ีครอบคลุม 16 จงัหวดัภาคเหนือคือ เชียงใหม่  เชียงราย  แพร่  น่าน  พะเยาว ์ ลาํพนู  แม่ฮ่องสอน  

ลาํปาง  พิจิตร  เพชรบูรณ์  กาํแพงเพชร  พิษณุโลก  สุโขทยั  ตาก อุทยัธานี และ อุตรดิตถ ์  โดยท่ีบริษทัฯจะเป็น

ผูจ้ดัหาเมล็ดพนัธ์ุ  ปุ๋ย  และยากาํจดัศตัรูพืช  สาํรองใหแ้ก่เกษตรกรและบริษทัฯจะรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร

ในราคารับประกนั  ในระหวา่งการเพาะปลูกจะมีเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นพนกังานส่งเสริมการเกษตรของบริษทัฯเป็นผู ้

คอยใหค้วามรู้ และใหค้าํแนะนาํแก่เกษตรกรในการดูแลรักษา  การใส่ปุ๋ย  และกาํกบัการใชเ้คมีภณัฑ์  เพื่อใหไ้ด้

ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และผลผลิตต่อไร่สูงสุด  เม่ือผลผลิตสามารถเก็บเก่ียวได ้ 

บริษทัฯจะรับซ้ือในราคาประกนั และหกัส่วนของเมล็ดพนัธ์ุ  ปุ๋ย และยากาํจดัศตัรูพืชออกจากราคารับซ้ือ

ผลผลิต 
กาํลงัการผลติ  ปริมาณการผลติ และมูลค่าการผลติ 

รายการ หน่วย 2555 2554 2553 

กาํลงัการผลิตเตม็ท่ีของเคร่ืองจกัร ตนั 42,000 42,000 42,000 

ปริมาณการผลิตจริง (ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล และปริมาณวตัถุดิบ) ตนั 26,212 26,280 22,276 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต % 62.41 62.57 53.04 

อตัราการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของปริมาณการผลิต % (0.26) 17.97 (18.23) 

อตัราการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของมูลค่าการผลิต % 5.76 13.13 (2.98) 

 
สัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบ 
         ในประเทศ- มีผูร้วบรวมวตัถุดิบ ประมาณ 200 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 

         ต่างประเทศ- บริษทัฯนาํเขา้วตัถุดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
                  นํ้าทิ้งท่ีผา่นกระบวนการผลิตของบริษทัฯ  อาจจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัฯจึงไดน้าํไป

ผา่นระบบบาํบดันํ้าเสีย  เพื่อใหคุ้ณภาพของนํ้าทิ้งเป็นไปตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกาํหนด  ก่อนท่ีจะ

ปล่อยลงสู่ระบบระบายนํ้า  สาํหรับเศษวตัถุดิบท่ีเหลือจากการผลิต  บริษทัฯจะขายในรูปของผลพลอยได ้ เพื่อ

นาํไปใชเ้ป็นอาหารสัตว ์ ทาํใหไ้ม่มีของเสียในส่วนน้ีท่ีจะทาํใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
                         ในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา บริษทัฯดาํเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
       อยา่งเคร่งครัด  บริษทัฯจึงไม่มีขอ้พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 
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 (4)  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
                            เน่ืองจากบริษทัฯ ผลิตสินคา้เพื่อเก็บไวข้ายตลอดทั้งปี และบริษทัฯจดัส่งสินคา้ตามคาํสั่งของลูกคา้

อยา่งสมํ่าเสมอ ดงันั้น จึงไม่มีคาํสั่งซ้ือท่ีไม่สามารถส่งมอบได ้
 
 
 

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่า 
 (ล้าน

บาท) 

ภาระผูกพนั 

ท่ีดินอาคารสาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 149/32-34 ซอยแองโกลพลาซ่า  
ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เน้ือท่ี 54.4 ตารางวา                                       

เป็นเจา้ของ 25.6 ไม่มีภาระผกูพนั 

ท่ีดิน โรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ตาํบลหนองจ๊อม 
อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เน้ือท่ี 15 ไร่ 36.6 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 3.1 ไม่มีภาระผกูพนั 

ท่ีดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ตาํบลแม่แฝกใหม่ 
อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เน้ือท่ี 27 ไร่ 3 งาน 98.9 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 34.7 ไม่มีภาระผกูพนั 

ท่ีดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ตาํบลแม่แฝกใหม่ 
อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เน้ือท่ี 15 ไร่ 1 งาน 53.6 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 7.2 ไม่มีภาระผกูพนั 

ท่ีดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ตาํบลแม่แฝกใหม่ 
อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เน้ือท่ี 16 ไร่  108.2 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 9.6 ไม่มีภาระผกูพนั 

ท่ีดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ตาํบลแม่แฝกใหม่ 
อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เน้ือท่ี 6 ไร่  54.3 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 3.2 ไม่มีภาระผกูพนั 

ท่ีดินหอ้งเยน็ใหม่ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ตาํบลแม่แฝกใหม่ 
อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เน้ือท่ี 8 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 5.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

ท่ีดิน ท่ี อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก เน้ือท่ี 154 ไร่  30 ตารางวา เป็นเจา้ของ 15.4 ไม่มีภาระผกูพนั 
อาคารสาํนกังานใหญ่ 4 ชั้น 3 คูหา เลขท่ี 149/32-34  
ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

เป็นเจา้ของ 5.9 ไม่มีภาระผกูพนั 

อาคารโรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ตาํบลหนองจ๊อม  
อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

เป็นเจา้ของ 27.2 ไม่มีภาระผกูพนั 

อาคารโรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ตาํบลแม่แฝกใหม่  
อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

เป็นเจา้ของ 50.3 ไม่มีภาระผกูพนั 
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อาคารหอ้งเยน็ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ตาํบลแม่แฝกใหม่  
อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

เป็นเจา้ของ 61.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

เคร่ืองจกัรทั้งหมด เป็นเจา้ของ 89.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

         โครงการในอนาคต 

บริษทัฯ พยายามศึกษาโครงการต่าง ๆ อยูเ่สมอ รวมถึงโครงการท่ีอาจไดรั้บผลประโยชน์ภายใตก้รอบ

ขอ้ตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 
6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ไม่มี 

7. โครงสร้างเงนิทุน 
(1) หลกัทรัพย์ของบริษัท 
            บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน 381,146,251 บาท เรียกชาํระแลว้ 381,145,725 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

381,145,725 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 
(2) ผู้ถอืหุ้น   ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก จาํนวนหุน้ ร้อยละ 

1.  บริษทั เกษตรเหนือ จาํกดั 66,755,700 17.51 

2.  อีโตชู้ คอร์ปอร์เรชัน่ 50,440,665 13.23 

3.  บริษทั อีโตชู้ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 25,789,335 6.77 

4.  บริษทั โนมูระ เซ็คเคียวริต้ี จาํกดั 19,057,313 5.00 

5.  นายหลาน มู่ ชิว และภรรยา 18,030,830 4.73 

6.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์และภรรยา 16,066,200 4.22 

7.  บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 14,965,295 3.93 

8.  น.ส. ชาง  มิน  ฟาง 8,837,730 2.32 

9.  น.ส.นิลจรัส  สหรัตนชยัวงศ ์ 6,261,750 1.64 

10.  นายลู่  ยู ่ ชิน 6,105,309 1.60 

รวม 232,310,127 60.95 

ผูถื้อหุน้อ่ืน 148,835,598 39.05 

รวม 381,145,725 100.00 
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ผูถื้อหุน้สัญชาติ ไทย 224,922,881 59.01 

ผูถื้อหุน้สัญชาติ ต่างดา้ว 156,222,844    40.99 

         ญ่ีปุ่น 79,931,282 20.97 

         ไตห้วนั 52,480,878 13.77 

         สหราชอาณาจกัร 19,281,801 5.06 

         สวสิเซอร์แลนด ์ 4,152,150 1.09 

         สหรัฐอเมริกา 330,876 0.09 

         เยอรมนั 29,040 0.01 

         อ่ืน ๆ 16,817 0.00 

 
 
         (3)  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
              บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ  เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัฯมี

โครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน 
ประวตัิการจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล 

งวด  ปี อตัรา 
 ( บาท / หุ้น ) 

จํานวนหุ้น 
(หุ้น) 

วนัทีขึ่น้เคร่ืองหมาย 

XD 
วนัจ่าย 

เงินปันผล 

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 
2555 0.28 381,145,725 13-14 มี.ค. 2556 10 พ.ค. 2556 

 
รายการ หน่วย 2555 2554 2553 2552 2551 2550 

กาํไรสุทธิงบการเงินรวม พนับาท 174,738 55,796 158,188 211,167 142,306 99,920 
จาํนวนหุ้น พนัหุน้ 381,146 381,146 381,146 381,146 381,146 346,497 
มูลค่าท่ีตราไว ้ บาท / หุน้ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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กาํไรต่อหุน้ บาท / หุน้ 0.46 0.15 0.42 0.55 0.37 0.30 
มูลค่าตามบญัชี บาท / หุน้ 3.39 3.07 3.33 3.17 3.14 3.46 
เงินปันผล พนับาท 106,721 53,360 133,401 190,573 103,949 103,949 
หุน้ปันผล พนับาท       -       -          -             -     34,650          - 
เงินปันผล บาท / หุน้ 0.28 0.14 0.35 0.50 0.30 0.30 
หุน้ปันผล บาท / หุน้            -            -          -         - 0.10          - 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 61.07 95.63 84.33 90.25 97.39 104.03 
หมายเหตุจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปี 2550 จาํนวน 334,242,096 หุ้น 
 
ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทยีมกนั 
                 คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัของผูถื้อหุ้น  โดยมุ่งหวงัให้ผูถื้อหุน้ไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง

เท่าเทียมกนัภายใตก้ระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  บริษทัฯจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอ

เร่ืองท่ีเห็นวา่สาํคญั  เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้  

ความสามารถและคุณสมบติัท่ีเหมาะสม  เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ และสามารถส่ง

คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมได ้ และบริษทัฯยงัตระหนกัถึงสิทธิ

ของผูถื้อหุ้นในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัฯท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลาและเท่าเทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสินใจ

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ฉะนั้นในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัฯจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูล

ประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระต่อนาย

ทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพื่อจดัส่งใหถึ้งมือผูถื้อหุ้นก่อนการประชุม 14 วนั ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวแ้ละผู ้

ถือหุน้ยงัสามารถศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ ผา่น เวบ็ไซต ์ ของบริษทัฯอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนั

ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัได้

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยการกาํหนด วนั เวลา และสถานท่ีประชุมท่ี

เขา้ถึงไดส้ะดวกและมีขนาดเหมาะสม เพื่อรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งเพียงพอ และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่

สามารถร่วมประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษทัฯคนใดคนหน่ึงเขา้

ประชุมและลงมติแทนได ้
การประชุมผู้ถือหุ้น 
                 คณะกรรมการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ และมีนโยบายอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั เปิดโอกาสให้ผู ้

ถือหุน้ซกัถาม ขอ้สงสัย เสนอความคิดเห็น และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนอยา่งโปร่งใส ยติุธรรม  และจดัทาํ
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รายงานการประชุมอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ และเผยแพร่รายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

รายงานผา่นทาง เวบ็ไซต ์ของบริษทัฯภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
หลกัเกณฑ์และวธีิการลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งกรรมการ มีดังต่อไปนี้ 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีและจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก

เสียงช้ีขาด 
 

8. การจดัการ 
( 1 )  โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตําแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
4.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
5.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
6.  นายหลาน  มู่  ชิว กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
7.  นายเคนอิจิ  ไท กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
8.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
9.  นายอาํนวย  ยศสุข กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
10. นายอาํพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
11. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
โดยมีนายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์เป็นเลขานุการบริษทัฯ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
2.  นายอาํนวย  ยศสุข กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
3.  นายอาํพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
นายสันติชยั  สุเอกานนท ์– ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 422 เป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชี และมีประสบการณ์ใน

การตรวจสอบงบการเงิน 
โดยมีนายสุพจน์  สุทธิประภา  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริหาร ตําแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
4.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
5.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
โดยมีนายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ตาํแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายอาํนวย  ยศสุข ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
3.  นายอาํพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
4.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
5.  นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ กรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย 
โดยมีนายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ตําแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3.  นายอาํพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
4.  ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
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5.  นายศกัดา  พิมเมือง กรรมการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
โดยมีนายศกัดา  พิมเมือง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตําแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
4.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
5.  นายวนัจนัทร์  ศืวบุณยวงศ ์ กรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย 

6.  นายศกัดา  พิมเมือง กรรมการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
โดยมีนายศกัดา  พิมเมือง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 
และจัดการ 

ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1.  นายศกัดา  พิมเมือง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ปริญญาตรี บญัชี, ปริญญาโท-บริหาร 

2.  นางสาว ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูดี้ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 1 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยกีาร

อาหาร 

3.  นายไพโรจน์  เจริญสันติ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 2 ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล 
4.  นายรังสิต  โอเจริญ ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกังาน ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
5.  นางสาว วริศรา  เก่งการคา้ ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกังาน ประกาศนียบตัรชั้นสูง  
6.  นางสาว ชนิตา  ทิพารดี รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ปริญญาตรี บญัชี 
7.  นางสาว ธนารัตน์  เทพโยธิน รองผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกังาน ปริญญาโท จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 

(เอม็เอส) 
8. นายปิยะราช  กุลประยงค ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน ปริญญาตรี เทคโนโลยอุีตสาหกรรมอาหาร 
9. นายบุญมี  สมญั รองผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน ปริญญาตรี พืชไร่ 
10. นายถนอม  ไชยวงศ ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายประกนั

คุณภาพ 
ปริญญาโท วทิยาศาสตร์อาหาร 

11. นายชาญวทิย ์ สุวรรณรัตน์ รองผูจ้ดัการฝ่ายประกนั

คุณภาพ 
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์อาหาร 

12.  นายสายรุ้ง  บุญตอม ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกังาน ปริญญาตรี เกษตรศึกษา (พืชสวน) 
 

กรรมการบริษัทย่อย – บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จํากดั 
1. นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์
2. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์
3. นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์
4. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์
5. นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ 
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ประวตัิกรรมการ 
1. นายประยูร  พลพพิฒันพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการ) 

อาย ุ 79 ปี 
การศึกษา วชิาการบญัชี 
คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP-15 

ประสบการณ์การทาํงาน กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบนั 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
   กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2555 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร  2 / 2 คร้ัง 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 25 ปี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ณ 31 ธ.ค. 2555 306,517 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 

2. นายประภาส  พลพพิฒัพงศ์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ) 

อาย ุ 64 ปี 
การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP-8 

ประสบการณ์การทาํงาน กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบนั 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
   กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2555 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร  2 / 2 คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  1 / 1  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 25 ปี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ณ  31 ธ.ค. 2555 ส่วนตวั     10,007,830 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  2.63 
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คู่สมรส      6,058,370 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ   1.59 
รวม          16,066,200 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  4.22 

 
3. นายสุวฒัน์  พงษ์ภาสุระ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  

อาย ุ 71 ปี 
การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP-12 

ประสบการณ์การทาํงาน กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 24 มิ.ย.2548-ปัจจุบนั 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
   กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2555 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร  2 / 2 คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 25 ปี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ณ 31 ธ.ค. 2555 2,450,250 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 

4. นายประยุทธ  พลพพิฒันพงศ์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 66 ปี 
การศึกษา ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ 
ตั้งแต่ 2 ม.ค.2546-ปัจจุบนั 

กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 30 เม.ย.2553-ปัจจุบนั 

กรรมการ –บมจ. เอสโซ่ ประเทศไทย (2543-2544) 
ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) กรรมการบริหาร บจก. อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบนั 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
   กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2555 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 คร้ัง 
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คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 1 / 1 คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3  ปี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ณ 31 ธ.ค. 2555 1,052 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
5. นายองักูร  พลพพิฒันพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ,เลขานุการบริษทั) 

อาย ุ 43 ปี 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ -  มหาวทิยาลยัโคโลราโด  

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP-12, UFS-10 

ประสบการณ์การทาํงาน กรรมการและผจก.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ 
ตั้งแต่ 27 เม.ย.2543-ปัจจุบนั 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ 
ตั้งแต่ 1 ก.พ.2550-ปัจจุบนั 
เลขานุการบริษทั บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 28 ก.พ.2551-ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) กรรมการบริหาร บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบนั 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
   กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2555 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร  2 / 2 คร้ัง 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 1 / 1 คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 13 ปี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ณ 31 ธ.ค. 2555 ส่วนตวั     3,702,600 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.96 

คู่สมรส       181,500 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  0.05 
บุตร            363,000 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 
รวม         4,247,100 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ  1.11 

 
6. นายหลาน  มู่  ชิว 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 65 ปี 
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การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
   กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2555 คณะกรรมการบริษทั  4 / 6 คร้ัง 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 25 ปี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ณ 31 ธ.ค. 2555 ส่วนตวั    12,886,724 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.38 

คู่สมรส      5,144,106 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.35 
รวม         18,030,830 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  4.73 

 
7. นายเคนอจิิ  ไท 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 47 ปี 
การศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ - มหาวทิยาลยัเคอีโอ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน ผูบ้ริหารของ อีโตชู้ คอร์ปอร์เรชัน่ (2532-2553) 
ผูบ้ริหารของ บริษทั อีโตชู้ (ไทยแลนด)์ จาํกดั-ตั้งแต่ ส.ค.2553-ปัจจุบนั  
กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 13 ส.ค.2553-ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
   กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2555 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3  ปี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ  ณ 31 ธ.ค. 2555 ไม่มี 

 
8. นายสันติชัย  สุเอกานนท์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 79 ปี 
การศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ - มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ปริญญาตรี บญัชี - มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวฒิุอ่ืน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  422 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP-15, ACP13/2549 

ประสบการณ์การทาํงาน ผจก. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาํนกัเพลินจิต (2536-2538) 
กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 20 พ.ย.2535-ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
   กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2555 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6  คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  1 / 1  คร้ัง 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 21 ปี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ณ 31 ธ.ค. 2555 45,738 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 

9 นายอาํนวย  ยศสุข 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 76 ปี 
การศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวทิยาลยัอริโซนา   

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP-15 

ประสบการณ์การทาํงาน รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข(2524-2526) 
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั(2526-2528) 
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย(์2528-2529) 
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี(2531-2533) 
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการต่างประเทศ(2533) 
กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536-ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) ประธานกรรมการ บจก.พิริยพลู อินเตอร์เนชัน่แนล (2529-ปัจจุบนั) 

นายกสภามหาวทิยาลยัแม่โจ ้(2542-ปัจจุบนั) 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
   กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2555 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6  คร้ัง 
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คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  1 / 1  คร้ัง 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 20 ปี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ณ 31 ธ.ค. 2555 667,920 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 

 
10.นายอาํพล  รวยฟูพนัธ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 44 ปี 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน-มหาวทิยาลยัคอร์แนล 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน ผจก.ฝ่ายบริหารความเส่ียง บจก.จีอี แคปปิตอล(2537-2539) 
กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 26 เม.ย.2549-ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) กรรมการบริหาร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์(2543-ปัจจุบนั) 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
   กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2555 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  1 / 1  คร้ัง 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 1 / 1 คร้ัง 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 7  ปี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ณ 31 ธ.ค. 2555 71,874 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 

 
11.ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล          

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

อาย ุ 42 ปี 
การศึกษา ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลยัโนวาเซา้อีสเทิร์น 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลยัอินเดียนาโพลีส 
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน อาจารยป์ระจาํ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เร่ิม 1 มิ.ย. 2548-ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (การจดัการ) เร่ิม 23 ก.ค. 
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2554-ปัจจุบนั 

กรรมการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตออนไลน ์(การจดัการ) เร่ิม 28 

ก.ย. 2555-ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ-บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 30 ม.ย.2553-ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
   กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2555 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 1 / 1 คร้ัง 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ณ 31 ธ.ค. 2555 ไม่มี 

 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทัฯ ในรอบปี 2555                                   (หน่วย : หุน้) 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง ถือหุน้ ณ วนัตน้ปี ถือหุน้ ณ วนัส้ินปี เปล่ียนแปลง  
1 นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ 306,517 306,517 - 
2 นายประภาส พลพิพฒันพงศ ์ ส่วนตวั 

คู่สมรส 
รวม 

กรรมการผูจ้ดัการ 10,077,830 
6,058,370 

16,066,200 

10,077,830 
6,058,370 

16,066,200 

- 
- 
- 

3 นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการบริหาร 2,450,250 2,450,250 - 
4 นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร 1,052 1,052 - 
5 นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์

                                      

ส่วนตวั 
คู่สมรส 
บุตร 
รวม 

กรรมการบริหาร 3,702,600 
181,500 
363,000 

4,247,100 

3,702,600 
181,500 
363,000 

4,247,100 

- 
- 
- 
- 

6 นายหลาน  มู่  ชิว 
                            
                           

ส่วนตวั 
คู่สมรส 
รวม 

กรรมการ 12,886,724 
5,144,106 

18,030,830 

12,886,724 
5,144,106 

18,030,830 

- 
- 
- 

7 นายเคนอิจิ  ไท กรรมการ - - - 
8 นายสนัติชยั   สุเอกานนท ์ กรรมการอิสระ 45,738 45,738 - 
9 นายอาํนวย  ยศสุข กรรมการอิสระ 667,920 667,920 - 
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10 นายอาํพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการอิสระ 71,874 71,874 - 
11 ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการอิสระ - - - 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. คณะกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการดูแล และจดัการบริษทัฯใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2. กาํหนดวสิัยทศัน์  ทิศทาง  และกลยทุธ์ของบริษทัฯ 
3. ใหค้วามเห็นชอบ กลยทุธ์ และนโยบายท่ีสาํคญั รวมถึงวตัถุประสงค ์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงาน

บริษทัฯ รวมทั้งติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผนงานท่ีกาํหนด 
4. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั 
6. กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งครอบคลุม และดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบ หรือกระบวน 

การท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 
7. ดูแลใหมี้ระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม เพื่อก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งใน

ระยะสั้น และระยะยาว 
8. ดูแลใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯอยา่งเหมาะสม 
9. ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ และมีมาตรฐานสูง 
10.เป็นผูน้าํและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี 

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
                 กรรมการของบริษทัฯ  ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 11 คน ดงัน้ี 
                  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร               5                  คน 
                  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร          2                  คน 
                  กรรมการท่ีเป็นอิสระ                   4                  คน 
ประธานกรรมการบริษทัฯ  แมจ้ะมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตกบักรรมการผูจ้ดัการ แต่ก็มีความเห็นในการ

ดาํเนินงานท่ีเป็นอิสระต่อกนั  ประกอบกบัโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการตวัแทนจาก

กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่อีก 2 กลุ่ม  ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการคานอาํนาจ และกรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 คน สามารถสอบทานการ
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บริหารอยา่งอิสระ และเท่ียงธรรม  ดงันั้นจึงมัน่ใจไดว้า่ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดมี้การปฏิบติั

หนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้และมีการถ่วงดุลกนัอยา่งเหมาะสม 
การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อใหมี้การแบ่งแยกบทบาทอยา่งชดัเจน 
การประชุมคณะกรรมการ 

1. บริษทัฯกาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้เป็นรายปี โดยกาํหนดใหมี้การประชุมอยา่ง

สมํ่าเสมอ ไตรมาสละ 1 คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และกรรมการแต่ละคนทราบกาํหนดการดงักล่าว 
2. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ร่วมกนัพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุม 
3. จดัใหมี้การส่งหนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหมี้เวลาพิจารณาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
4. กาํหนดใหมี้กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองสาํคญั ๆ เช่น รายการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผลกระทบสาํคญัต่อบริษทัฯ การขยาย

โครงการลงทุน การกาํหนดระดบัอาํนาจบริหารงาน การกาํหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหาร

ความเส่ียง เป็นตน้ 
5. ในท่ีประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีพิจารณา ตอ้งออกจากท่ีประชุม ก่อนเร่ิมการ

พิจารณาในวาระนั้น ๆ 
6. กรรมการทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารการประชุม และเอกสาร

สาํคญัอ่ืน ๆ หากมีขอ้สงสัย กรรมการอ่ืนและฝ่ายจดัการตอ้งดาํเนินการเพื่อตอบขอ้สงสัยนั้น 
7. เลขานุการบริษทัหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ตอ้งจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 

ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้
คณะอนุกรรมการ 
                  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ดงัน้ี 
คณะกรรมการบริหาร 
                 แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2543 ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร จาํนวน 3 คน, แต่งตั้งเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 

22 มีนาคม 2548 อีก 1 คน และแต่งตั้งเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2553 อีก 1 คน รวมเป็น 5 คน โดยกาํหนด

อาํนาจหนา้ท่ี ไวด้งัน้ี 
1. กาํหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และวตัถุประสงคข์อง

บริษทัฯ โดยมุ่งสร้างความมัน่คงและประโยชน์สูงสุดให้กบับริษทัฯ 
2. กาํกบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. มีอาํนาจอนุมติัการลงทุนซ้ือทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายอ่ืนและ/หรือกูย้มืเงินไดใ้นวงเงิน คร้ังละไม่เกิน 30 ลา้น

บาท ในกรณีท่ีวงเงินเกิน 30 ลา้นบาท ใหข้ออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯก่อน ยกเวน้ในกรณี

ท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนให้อนุมติัสั่งจ่ายไดก่้อน และแจง้ท่ีประชุมคณะกรรมการใหท้ราบในภายหลงั 
4. กระทาํการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมอบหมาย 

“นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ประธานกรรมการ หรือ นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ หรือ 
  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ” 

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
              แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2541 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน 

ทุกคนเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ และกรรมการอิสระ 1 คน คือ นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ เป็นผูมี้ความรู้ดา้นการ

บญัชีและการเงิน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
                      1. นายสันติชยั  สุเอกานนท ์        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                      2. นายอาํนวย  ยศสุข                    กรรมการตรวจสอบ 
                      3. นายอาํพล  รวยฟูพนัธ์              กรรมการตรวจสอบ 
                     โดยมีนายสุพจน์  สุทธิประภา  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
               กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมํ่าเสมอ ในปี 2555 มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ  กรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาและดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการ 
2. ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประสานกบัผูส้อบ

บญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ ขอบเขต แนวทาง และแผนการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาท่ีพบระหวา่งการ

ตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวา่มีสาระสาํคญั 
3. ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละการวางแผนการตรวจสอบ การ

ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใชใ้นการ

ตรวจสอบภายใน รวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบและปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบภายใน 
4. ใหค้าํปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ ทั้งของผูส้อบบญัชี และฝ่าย

ตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดาํเนินการของฝ่ายจดัการ ต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าว เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัฯทราบ 
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5. ดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีกาํกบัและดูแลบริษทัฯ 
6. ดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
                แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2552 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี มีจาํนวน 5 คน ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระ 3 คน กรรมการบริหาร 1 คน และท่ีปรึกษากฎหมาย  1 คน โดยกรรมการอิสระ ทาํหนา้ท่ีเป็น

ประธานฯ มีอาํนาจหนา้ท่ีในการสรรหาผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการ ตามขอ้กาํหนดของบริษทัฯ และมี

คุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยฯ์ เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง และมีอาํนาจ

หนา้ท่ีพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

และคณะกรรมการบริษทัฯนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้เป็นผูอ้นุมติั 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
              แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี มีกรรมการจาํนวน 5 คน 

ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ/หรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการอยา่ง

นอ้ย 1 คน ตอ้งมาจากกรรมการอิสระ มีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ภายใตก้รอบของ

กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล เช่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

แนวทางในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีเป็นมาตรฐานสากล และใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของ

บริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกรอบ และหลกัเกณฑข์องนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อใหก้ารทาํหนา้ท่ีของ

กรรมการ และการบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปดว้ยดี มีผลในทางปฏิบติั และมีความต่อเน่ืองอยา่งเหมาะสม

เป็นไปตามความคาดหวงัของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
                 บริษทัฯจดัใหมี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีกรรมการ จาํนวน 6 คน ประกอบดว้ย กรรมการบริหาร 

4 คน ผูบ้ริหาร 1 คน และท่ีปรึกษากฎหมาย 1 คน ทาํหนา้ท่ีพิจารณากาํหนดนโยบาย และระบบการบริหารความ

เส่ียง ติดตามผลการบริหารความเส่ียง ตั้งแต่กระบวนการบ่งช้ี วเิคราะห์ ประเมินการจดัการ ติดตามและการรายงาน

อยา่งเป็นระบบ รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุน โดยจดัใหมี้การแนะนาํกระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายใน

ต่าง ๆ ตลอดจนติดตามใหมี้การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอทัว่ทั้งบริษทั 

 
 



 
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 

40 
รายงานประจาํปี 2555 

 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี ้
รายช่ือ วาระการดํารง

ตําแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

การประชุมวาระปกติ การประชุมวาระพเิศษ รวม 
1. นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 6 / 6 - 6 / 6 
2. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 6 / 6 - 6 / 6 
3. นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ 3 ปี 6 / 6 - 6 / 6 
4.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 6 / 6 - 6 / 6 
5.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 6 / 6 - 6 / 6 
6.  นายหลาน  มู่  ชิว 3 ปี 4 / 6 - 4 / 6 
7  นายเคนอิจิ  ไท 3 ปี 6 / 6 - 6 / 6 
8.  นายสนัติชยั  สุเอกานนท ์ 3 ปี 6 / 6 - 6 / 6 
9.  นายอาํนวย  ยศสุข 3 ปี 6 / 6 - 6 / 6 
10.นายอาํพล  รวยฟพูนัธ์ 3 ปี 6 / 6 - 6 / 6 
11.ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล 3 ปี 6 / 6 - 6 / 6 
 
 
การเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี ้

 
รายช่ือ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแล 

กิจการ 

คณะกรรมการ

บริหาร 
ความเส่ียง 

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ 2 / 2     
2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ 2 / 2  1 / 1  1 / 1 
3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ 2 / 2    1 / 1 
4.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ 2 / 2   1 / 1 1 / 1 
5.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ 2 / 2   1 / 1 1 / 1 
6.  นายสนัติชยั  สุเอกานนท ์  4 / 4 1 / 1   
7.  นายอาํนวย  ยศสุข  4 / 4 1 / 1   
8.นายอาํพล  รวยฟพูนัธ์  4 / 4 1 / 1 1 / 1  
9.ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล    1 / 1  
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10.นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์   1 / 1  1 / 1 
11.นายศกัดา  พิมเมือง    1 / 1 1 / 1 
 
รายงานของคณะกรรมการ 
                 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ  บริษทัฯไดใ้ชดุ้ลยพินิจ

อยา่งระมดัระวงัและประมาณการณ์ท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํงบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
                 คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การดาํรงรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดความ

เช่ือมัน่ไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่ขอ้มูลทางบญัชีฯมีความถูกตอ้ง มีการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯอยา่งมีประสิทธิภาพและ

สามารถทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดาํเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 
                ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็น

ผูดู้แลรับผดิชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายการทางการเงิน และการสอบทานความเพียงพอ ของระบบการควบคุม

ภายใน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้  และแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ เพื่อทาํหนา้ท่ีจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล ตลอดจนแนวทางในการกาํกบัดูแลท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร ยดึถือปฏิบติั เพื่อใหก้ารบริหารงานของฝ่ายจดัการเป็นไปดว้ยดี มีผล

ในทางปฏิบติั และมีความต่อเน่ืองอยา่งเหมาะสมเป็นไปตามความคาดหวงัของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

( 2 ) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
                   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีในการสรรหาผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็น

กรรมการ ตามขอ้กาํหนดของบริษทัฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อลงมติเลือกตั้ง 
                  สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม ไทย 5 : ต่างชาติ 2 (ยกเวน้กรรมการอิสระ) เน่ืองจาก

กลุ่มตระกลูพลพิพฒันพงศ ์ กลุ่มไตห้วนั และกลุ่มญ่ีปุ่น ถือหุน้ในบริษทัฯรวมกนัเกินร้อยละ 60 ดงันั้นการแต่งตั้ง

กรรมการบริษทัฯจะไม่สามารถกระทาํไดห้ากไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นกลุ่มดงักล่าว 
                 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น(ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 

และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ 381,145,725 หุ้น จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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                 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
                 การแต่งตั้งกรรมการตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุด

ตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใน

กรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
                บริษทัฯกาํหนดให้มีแผนสืบทอดตาํแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูง  เพื่อรักษาความเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน 

และพนกังานวา่ การดาํเนินงานของบริษทัฯจะไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 

                 คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งครบถว้น และไดเ้ล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีให้ดียิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  โดยไดมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ  เป็นการ

ประเมินผลรายปี สาํหรับการประเมินผล ประจาํปี 2555 สรุปผลโดยรวมไดว้า่ ประสิทธิผลในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ  อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
(3)  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
                 บริษทัฯไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน และโปร่งใส  ในเกณฑท่ี์เหมาะสมท่ี

จะดาํรงไวซ่ึ้งกรรมการ และผูบ้ริหาร ท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัฯตอ้งการ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน 
                จาํนวนค่าตอบแทน : ในปี 2555 บริษทัฯไดจ่้ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร มีราย 

ละเอียด ดงัน้ี 
 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
กรรมการ – ค่าตอบแทน                                                                          ( หน่วย : บาท ) 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง 2555 2554 

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ 400,000 400,000 

2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 400,000 400,000 

3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการบริหาร 400,000 400,000 

4.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร 400,400       400,000 

5.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร 400,000 400,000 

6.  นายหลาน  มู่  ชิว กรรมการ 400,000 400,000 
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7.  นายเคนอิจิ  ไท กรรมการ 400,000                  400,000 

8.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

9.  นายอาํนวย  ยศสุข กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

10.นายอาํพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

11.ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการอิสระ 400,000             400,000  

รวม 4,400,000 4,400,000 

กรรมการตรวจสอบ – ค่าตอบแทน                                                              ( หน่วย : บาท ) 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง 2555 2554 

1.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 480,000 480,000 

2.  นายอาํนวย  ยศสุข กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 
3.  นายอาํพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 

รวม 960,000 960,000 
 
กรรมการบริหารและผู้บริหาร 

รายการ ปี 2555 ปี 2554 
จาํนวนราย จาํนวนเงิน (บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 7 18,214,920 7 17,890,080 

โบนสั,ค่าบาํเหน็จ 7 6,246,285 7 4,162,751 
ค่าครองชีพ 7 54,600 7 52,850 
ค่าแบบฟอร์ม -                      - 1 1,950 

สมทบประกนัสังคม 7 44,100 7 63,000 

สมทบสาํรองเล้ียงชีพ 7 541,047 7 531,303 

รวม 7 25,100,952 7 22,701,934 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 30,460,952 28,061,934 

 
ค่าตอบแทนอืน่  ทีไ่ม่ใช่ตัวเงิน 
กรรมการ  :  ไม่มี 
กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร  :  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน, รถประจาํตาํแหน่ง 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายใหส้าํนกังานสอบบญัชี ปี 2555 จาํนวน 680,000.00 บาท 
ค่าบริการอ่ืน : ไม่มี 
 
(4)  นโยบายเกี่ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 
                   คณะกรรมการบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  เพื่อความโปร่งใส เพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ  และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุน้  ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  จึง

ไดก้าํหนดนโยบายการดาํเนินงาน เพื่อกาํกบัดูแลกิจการ   โดยครอบคลุมหลกัสาํคญั ดงัน้ี 

1. บริษทัฯจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
2. คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนืของบริษทัฯในระยะยาว  โดยจะ

บริหารกิจการของบริษทัฯดว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมาย และ

จริยธรรมทางธุรกิจ  ทั้งน้ีคณะกรรมการจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ ตลอดจนจะดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

และรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง 
3. บริษทัฯจะดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ แก่ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
4. บริษทัฯจะดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ และจะบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 
5. บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายอนัเป็นทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัท่ีสาํคญัไวล่้วงหนา้ทุกปี คณะกรรมการ

บริษทัฯ จะใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน          โดยจะกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้

ดาํเนินการตามนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. บริษทัฯไดจ้ดัทาํจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนถือปฏิบติั 

ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์ 
                 คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ วสิัยทศัน์ พนัธะกิจ กลยทุธ์ 

เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษทัฯ  ตลอดจน กาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการ ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ี

กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความมัน่คง

สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
                คณะกรรมการไดดู้แลบริหารงานอยา่งระมดัระวงั และรอบคอบ  เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์  เม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บทราบถึง
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รายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไดพ้ิจารณาตามความเหมาะสมอยา่ง

รอบคอบทุกคร้ัง  โดยกาํหนดใหมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์ โดยราคา  และเง่ือนไข เสมือนทาํ

รายการกบับุคคลภายนอก และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจาํเป็น ไวใ้นรายงานประจาํปี 

และแบบ 56-1  ตลอดจนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหวัขอ้ขอ้มูลทัว่ไป และรายการบญัชีกบั

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 
ผู้มีส่วนได้เสีย 
                คณะกรรมการรับรู้ และตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง และมีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนให้

เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างสรรคป์ระโยชน์ระหวา่งกนั และดูแลใหม้ัน่ใจวา่ ผูมี้

ส่วนไดเ้สียทั้งหลายไดรั้บการคุม้ครอง และการปฏิบติัดว้ยดี  โดยไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และสังคมส่วนรวม  โดยกาํหนดแนวปฏิบติัสาํหรับ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานอยา่งชดัเจนไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งไดจ้ดัใหมี้ช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียจะ

สามารถร้องเรียนต่อบริษทัฯ ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการปฏิบติัของบริษทัฯ ไม่วา่จะโดยกรรมการ 

ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯ 

จริยธรรมธุรกจิ 
                  คณะกรรมการไดอ้นุมติัระเบียบวา่ดว้ยจริยธรรมธุรกิจ เพื่อส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ทุกระดบัยดึถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอเป็นปกติวสิัย ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดล้งนามรับทราบ

เอกสารเก่ียวกบัระเบียบดงักล่าว และยนืยนัการปฏิบติัตาม ซ่ึงถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบติังานของบริษทัฯ อีก

ทั้งคณะกรรมการไดม้อบหมายใหผู้รั้บผดิชอบ ทาํหนา้ท่ีติดตามผลการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง และปรับปรุงระเบียบ

ดงักล่าวใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 
การกาํกบัดูแลกจิการ 

                 คณะกรรมการบริษทัฯมีความตั้งใจอยา่งยิง่ท่ีจะสร้างกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีเป็นมาตรฐาน

และใหก้ระจายการปฏิบติัไปสู่พนกังานทุกระดบัทัว่ทั้งบริษทัฯ เพื่อให้เกิดวฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อยา่ง

แทจ้ริง  จึงขอใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ยดึถือปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบั

ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัการแกไ้ขปรับปรุงจากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือ

วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 (นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดรั้บการอนุมติัคร้ังแรกจากการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2547) 

เลขานุการบริษัทฯ 
                บริษทัฯจดัใหมี้เลขานุการบริษทั เพื่อทาํหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานในเร่ือง 

ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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1. ใหค้าํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบั ขอ้กาํหนด กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัฯ และ

ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง และสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแก่

กรรมการ 
2. จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้พึง

ปฏิบติัต่าง ๆ  
3. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติั

ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
4. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานขอ้สนเทศในส่วนท่ีรับผดิชอบตามระเบียบ และขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
5. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบถึงสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษทัฯ 
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ 
สังคมและส่ิงแวดล้อม 
                 บริษทัฯตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยยดึหลกั “ใชค้นเพื่อสร้างงาน 

และใชง้านเพื่อสร้างคน” ในปี 2555 บริษทัฯดาํเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
• กิจกรรม 5 ส 
• กิจกรรมม่วนใจ๋ปีใหม่เมือง CM 

• กิจกรรมกีฬาสัมพนัธ์ 
• กิจกรรมตกับาตรทุกวนัท่ี 9 
• กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ (รักษโ์ลกเพื่อพอ่) 
• กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
• กิจกรรมสนบัสนุนทุนการศึกษา 
• กิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ 
• กิจกรรมวนัแรงงานแห่งชาติ 
• กิจกรรมทาํบุญถวายสังฆทาน 
• กิจกรรมวนัทาํความสะอาด 
• กิจกรรมรดนํ้าดาํหวัผูอ้าวุโส 
• สัปดาห์อนุรักษพ์ลงังานประสานความปลอดภยั 
• กิจกรรมจาํหน่ายสินคา้ราคาถูก 
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• กิจกรรมบริจาคโลหิต 
• ผา้ป่าสามคัคี ขยะรีไซเคิล 

 
 
ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
                 คณะกรรมการบริษทัฯตระหนกัดีวา่ ขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและมิใช่การเงิน ลว้นมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ คณะกรรมการจึงมีนโยบายใหฝ่้ายบริหารเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีครบถว้น ตรงกบัความเป็นจริง เช่ือถือได ้ สมํ่าเสมอ และทนัเวลา  ซ่ึงบริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัและยดึถือ

ปฏิบติัมาโดยตลอด ในส่วนของงานดา้นลงทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัไม่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานข้ึนเฉพาะเน่ืองจากกิจกรรม

ในเร่ืองดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั แต่ไดม้อบหมายให ้ นายองักูร พลพพิฒันพงศ์ เลขานุการบริษัทฯ ทาํหนา้ท่ี

ติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลของ

บริษทัไดท้าง เวบ็ไซต:์ http://www.cmfrozen.com  หรือติดต่อขอทราบขอ้มูลไดท่ี้ โทรศพัท ์02-238-

4091 หรือท่ี อีเมล์: info@cmfrozen.com 
(5)  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
             บริษทัฯมีนโยบาย และวธีิการดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลของบริษทัฯไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี 

1. ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหาร เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ.2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.

2535 และจดัส่งสาํเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัฯในวนัเดียวกนั กบัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
3. หา้มผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย เพื่อทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯก่อนท่ีขอ้มูลนั้นจะ

เปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน โดยถือเป็นหน่ึงใน

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานของบริษทัฯดว้ย 
(6)  บุคลากร 

รายการ ชาย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหาร / ธุรการ 25 40 65 

ฝ่ายจดัการ / ฝ่ายผลิต / ช่างเทคนิค 87 21 108 

http://www.cmfrozen.com/
mailto:info@cmfrozen.com
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พนกังานรายวนั, รายเหมา 429 1,172 1,601 

รวม 541 1,233 1,774 

            -    บริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังาน   หรือขอ้พิพาทแรงงานอยา่งมีนยัสาํคญั ในระยะ 3 ปี   ท่ี 

                 ผา่นมา 
          -     ผลตอบแทนรวมของพนกังาน จาํนวน 281,843,317.- บาท     ประกอบดว้ย  เงินเดือน  ค่าแรง ค่าบาํเหน็จ 
                โบนสั ค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียขยนั ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกนัภยักลุ่ม  ค่าครองชีพ   เงินสมทบกองทุนสาํรอง 
                 เล้ียงชีพ 3 % ของเงินเดือน 
        -      บริษทัฯมีการพฒันาพนกังานเป็นประจาํทุกปี  โดยการเชิญวทิยากรภายนอกมาทาํการอบรม   ใหค้วามรู้ทั้ง 
                ในดา้นการปฏิบติังาน ความปลอดภยัในการทาํงาน และการพฒันาองคก์รร่วมกนั  นอกจากนั้น บริษทัฯยงั 
                จดัส่งพนกังาน ไปรับการอบรมตามสถานจดัฝึกอบรมต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
9.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
               บริษทัฯใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดบับริหาร และระดบั

ปฏิบติังาน จึงไดก้าํหนดภาระหนา้ท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มี

การควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯให้เกิดประโยชน์ และมีการพฒันาระบบการควบคุมภายในท่ีดีเก่ียวกบั

การเงินและการบญัชี รวมทั้งระบบการรายงานท่ีมีประสิทธิผล 
             บริษทัฯมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกั และกิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ

ไดด้าํเนินตามแนวทางท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนด

ของบริษทัฯ ตามสายงานการบงัคบับญัชา 
การบริหารความเส่ียง 
             คณะกรรมการตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียง  และเห็นวา่กระบวนการดงักล่าว เป็น

องคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีสุดของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงจดัใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพข้ึน    โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง กาํหนดนโยบาย 

วตัถุประสงค ์กลยทุธ์ ในการบริหารความเส่ียง    และระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัฯยอมรับได ้รวมทั้งช้ีแจงเร่ืองเหล่าน้ี

ใหทุ้กคนในองคก์รไดรั้บทราบ เพื่อจะไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและเป็นการสร้างวฒันธรรมในการบริหารความ

เส่ียงใหเ้กิดในทุกระดบัของบริษทัฯ ใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอใหท้นัต่อสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไป เพื่อใหเ้ป็นการปฏิบติังานบนพื้นฐานของการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง ดูแลใหมี้การกาํหนดวธีิ

ติดตามผลการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีสาํคญัต่อความสาํเร็จของการบริหาร

ความเส่ียงและกาํหนดใหต้อ้งรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัฯเป็นประจาํ 
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10.รายการระหว่างกนั 
รายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
                คณะกรรมการไดดู้แลบริหารงานอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

เม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บทราบถึงรายการท่ีมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไดพ้ิจารณาตามความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง  โดย

กาํหนดใหมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยราคา และเง่ือนไข เสมือนทาํรายการกบั

บุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจาํเป็นไวใ้นรายงานประจาํปี และ

แบบ 56-1 แลว้  ตลอดจนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินในหวัขอ้ ขอ้มูลทัว่ไป และรายการบญัชีกบั

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 
               บริษทัฯมีนโยบายการกาํหนดราคาขายสินคา้ให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะ

เดียวกบัท่ีวญิ�ูชนพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 
               ความจาํเป็นท่ีตอ้งทาํรายการระหวา่งกนั เน่ืองจากบริษทัฯก่อตั้งข้ึนจากความร่วมมือกนัทางธุรกิจระหวา่ง

นกัลงทุนไทย ญ่ีปุ่น ไตห้วนั เพื่อผลิตและส่งออกผกัผลไมแ้ช่แขง็ ไปยงัประเทศญ่ีปุ่น และผูร่้วมทุนชาวญ่ีปุ่น ต่างก็

มีฐานลูกคา้อยูแ่ลว้จาํนวนหน่ึง ทาํใหเ้ป็นความไดเ้ปรียบของบริษทัท่ีสามารถผลิตสินคา้ โดยมีตลาดรองรับอยูแ่ลว้  

ดงันั้น บริษทัฯจึงใชฐ้านลูกคา้ของผูร่้วมทุนเป็นฐานการส่งออกไดเ้ป็นอยา่งดี  ในขณะเดียวกนั บริษทัฯก็ไดพ้ยายาม

เสาะหาลูกคา้รายใหม่เพิ่มข้ึนดว้ย สาํหรับการขายในประเทศ  บริษทัฯขายผา่นบริษทั พี.พี.ฟูดส์ ซพัพลาย จาํกดั ซ่ึงมี

ผูบ้ริหารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีผกัสดในฤดูกาล

จาํนวนมาก สามารถหาซ้ือไดต้ลอดทั้งปี และมีราคาถูก ทาํใหต้ลาดผกัแช่เยอืกแขง็ในประเทศ ไม่ไดรั้บความนิยม 

และท่ีสาํคญัคือ มีราคาแพง ประกอบกบัในประเทศไทย บริษทัมีลูกคา้นอ้ยราย  บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ขายผา่นบริษทัฯดงักล่าว  เพื่อเพิ่มช่องทางการจาํหน่าย และเพื่อระบายสินคา้ท่ีบริษทัไม่สามารถส่งออกได ้อยา่งไรก็

ดี บริษทัฯพร้อมท่ีจะรับลูกคา้รายใหม่ทุกรายท่ีมีความประสงคท่ี์จะนาํสินคา้ของบริษทัฯไปจาํหน่าย โดยกาํหนด

ราคาขายตามราคาตลาดเหมือนกนัทุกราย 
                สาํหรับขั้นตอนการทาํรายการระหวา่งกนันั้น เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจทุกประการ ทั้งในดา้นการ

กาํหนดราคา การใหส่้วนลด การใหเ้ครดิต โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง  โดยการอนุมติัของผูบ้ริหาร 

ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่มีส่วนในการอนุมติัดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม การกาํหนดราคา การใหส่้วนลด และการ

ใหเ้ครดิต เป็นไปตามกลไกตลาด ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัลูกคา้ของบริษทัทุกราย 
               ในอนาคตบริษทัฯ ยงัคงทาํรายการระหวา่งกนัต่อไป โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บ

เป็นหลกั 
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อโีต้ชู คอร์ปอร์เรช่ัน 
              อีโตชู้ คอร์ปอร์เรชัน่ เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป ในประเทศญ่ีปุ่น บริษทัฯน้ีถือหุน้ของ

บริษทัฯ ร้อยละ 13.23 และมีตวัแทนเป็นกรรมการของบริษทัฯ 1 ท่าน คือ นาย เคนอิจิ ไท มูลค่าการจาํหน่ายผา่น

บริษทั อีโตชู้ คอร์ปอร์เรชัน่ ในปี 2555 จาํนวน 110.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของยอดขายรวม 
บริษัท องิ เชียง จํากดั 
             บริษทั อิง เชียง จาํกดั เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไปในประเทศไตห้วนั  เดิมมี นายลู่ ทงั เจิน 

เป็นเจา้ของกิจการและมีตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน)   ปัจจุบนันายลู่ 

ทงั เจิน ไดเ้สียชีวติแลว้และบริษทัฯรายงานตลาดหลกัทรัพยฯ์เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2552  ต่อมานายลู่ ยู ่ ชิน ซ่ึงเป็น

บุตรของนายลู่ ทงั เจิน ทาํหนา้ท่ีดูแลกิจการบริษทั อิงเชียง จาํกดั และถือหุน้ในบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั

(มหาชน) แทน จาํนวนหุ้น 6,105,309 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.60 แต่นายลู่ ยู ่ ชิน แต่ไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการของ

บริษทัฯแต่อยา่งใด   ดงันั้น จึงทาํการตดับริษทั อิงเชียง จาํกดั ออกจากรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จํากดั (บริษัทย่อย) 

               ในปี 2555 บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั ซ้ือทั้งส้ิน 254.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.3 ของ

ยอดขายรวม และเช่าอาคารสํานกังานจากบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) ชั้น 4 เลขท่ี 149/32-34 ซอย

แองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ พื้นท่ี จาํนวน 102 ตรม. อตัราเช่าเดือนละ 25,500.- 

บาท โดยทาํสัญญาเช่าปีต่อปี  
11. คําอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร 
      (ก) ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกจิ 
            ในปี 2555  บริษทัฯมีปริมาณการขาย จาํนวน 26,000 ตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 300 ตนั หรือคิดเป็นร้อย

ละ 1.2  และตํ่ากวา่แผนการขาย จาํนวน 1,000 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 
      (ข) ผลการดําเนินงาน 
           ในปี 2555 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ-งบการเงินรวม 174.7 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน จากปี 2554 จาํนวน 118.9 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 213.2  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
รายการ ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการขาย เพิ่มข้ึน 198.1 

ตน้ทุนขาย (เพิ่มข้ึน) (60.0) 
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กาํไรขั้นตน้ เพิ่มข้ึน 138.1 

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (ลดลง) (2.7) 

   รายไดอ่ื้น เพิ่มข้ึน 6.0 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย เพิ่มข้ึน 141.4 

ค่าใชจ่้าย 
    ค่าใชจ่้ายในการขาย และบริหาร ลดลง 

 
6.3            

    ภาษีเงินได ้(เพิ่มข้ึน) (28.7) 

                  รวมค่าใชจ่้าย (เพิ่มข้ึน) (22.4) 

กาํไรสุทธิ เพิ่มข้ึน – งบการเงินเฉพาะกิจการ 119.0 

กาํไรจากบริษทัยอ่ย (อะกรีฟู้ ดฯ) (ลดลง) (0.1) 

กาํไรสุทธิ เพิ่มข้ึน – งบการเงินรวม 118.9 

รายการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญั 
1. รายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึน 198.1 ลา้นบาท เกิดจากราคาขายเพิ่มข้ึน 156.4 ลา้นบาท  จากอตัราแลกเปล่ียน

เพิ่มข้ึน 23.6 ลา้นบาท และจากปริมาณการขายเพิ่มข้ึน 18.1 ลา้นบาท 
2. ตน้ทุนขายเพิ่มข้ึน เกิดจากปริมาณการขายท่ีเพิ่มข้ึน 300 ตนัและการเพิ่มข้ึนของค่าวตัถุดิบ ค่าแรง ค่าไฟฟ้า 

เป็นตน้ 
3. รายไดอ่ื้นเพิ่มข้ึน จากดอกเบ้ียรับ และการขายเคร่ืองจกัรจากการดอ้ยค่า 
4. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง เกิดจากค่าระวางสินคา้ท่ีลดลง 
5. ภาษีนิติบุคคลเพิ่มข้ึน เกิดจากบริษทัพน้จากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและเสียภาษีนิติบุคคลในอตัรา

ร้อยละ 50 ของอตัราปกติจากกาํไรของบตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1465/2542  กาํไรส่วนท่ีเหลือเสียภาษี

ในอตัราปกติ 
     (ค) ฐานะการเงิน 
           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บริษทัฯ มีสินทรัพย ์จาํนวน 1,413.4 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 157.7 

ลา้นบาท  โดยเป็นการเพิ่มข้ึนของเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น จาํนวน 134.3 ลา้นบาท  ลูกหน้ี

การคา้ เพิ่มข้ึน จาํนวน 6.6 ลา้นบาท  ลูกหน้ีชาวไร่ เพิ่มข้ึน 20.9 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือ เพิ่มข้ึน จาํนวน 20.5 ลา้น

บาท  สินทรัพยถ์าวร-สุทธิ ลดลง จาํนวน (25.5) ลา้นบาท  และสินทรัพยอ่ื์น เพิ่มข้ึน จาํนวน 0.9  ลา้นบาท 
        หน้ีสิน เพิ่มข้ึน 39.4 ลา้นบาท เกิดจากเจา้หน้ีการคา้ เพิ่มข้ึน 23.3 ลา้นบาท   ภาษีนิติบุคคลคา้งจ่าย เพิ่มข้ึน 

12.7 ลา้นบาท   หน้ีสินอ่ืน เพิ่มข้ึน  3.4  ลา้นบาท  และส่วนของผูถื้อหุน้ เพิ่มข้ึน 118.3 ลา้นบาท 
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          บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง อยูท่ี่ระดบั 9.0 และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อยูท่ี่ระดบั 5.3 ในขณะท่ี

บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อยูท่ี่ระดบั 0.11 ต่อ 1 เท่านั้น 
          บริษทัฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร จาํนวน 38.9 ลา้นบาท  โดยใชเ้งินจากแหล่งเงินทุนท่ีไดจ้าก

การดาํเนินงานของบริษทั 
          ในส่วนของบริษทัยอ่ย ในปี 2555 บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จาํกดั มีสินทรัพยร์วม จาํนวน 58.2 ลา้นบาท มี

หน้ีสินรวม  จาํนวน 17.5  ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุ้น จาํนวน 40.7 ลา้นบาท 
 
 
      (ง)ปัจจัยและอทิธิพลหลักทีอ่าจมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคต 
          ในปี 2556 บริษทัฯ เช่ือวา่จะสามารถส่งออกได ้ ประมาณ 26,500 ตนั และคาดวา่ผลการดาํเนินงานอาจจะตํ่า

กวา่ผลประกอบการในปี 2555  เน่ืองจากปัญหาการปรับข้ึนค่าแรงขั้นตํ่า แนวโนม้การแขง็ค่าของค่าเงินบาท และ

การปรับตวัของราคาวตัถุดิบ  
12. ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
         ไม่มี 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย     

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ        

ผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและ    

หมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความ

เส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ี

ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนอของ

งบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจ้าไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 
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AST MASTER 

บริษัท เอเอสท ีมาสเตอร์ จาํกดั 

ความเห็น  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท  

เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

 

 
นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  4334 

 

บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั 

วนัท่ี  26  กมุภาพนัธ์  2556 
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บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 354,250,608 261,771,921 327,082,224 242,783,021

เงินลงทุนชั�วคราว 7 205,600,000 155,600,000 200,000,000 150,000,000

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 8 60,671,633 58,593,091 64,578,302 58,039,592

ลูกหนี�ชาวไร่ 9 49,733,247 28,821,956 49,733,247 28,821,956

สินค้าคงเหลือ 10 356,817,670 336,257,594 356,817,670 336,257,594

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 2,657,543 2,513,344 2,603,227 2,427,124

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,029,730,701 843,557,906 1,000,814,670 818,329,287

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจําที�ติดภาระคํ�าประกัน 11 14,942,195 14,672,090 -                     -                     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -                     -                    23,353,658 23,353,658

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 381,281,051 407,198,912 380,463,619 406,033,043

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ระหว่างติดตั�ง 4,578,806 2,976,673 4,578,806 2,976,673

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 4,204,971 5,054,007 4,204,071 5,053,107

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 405,007,023 429,901,682 412,600,154 437,416,481

รวมสินทรัพย์ 1,434,737,724 1,273,459,588 1,413,414,824 1,255,745,768

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ณ วันที�  31  ธันวาคม  2555  
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บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที�  31  ธันวาคม  2555  

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 15 93,435,016 69,410,638 91,601,251 68,303,082

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 17,236,470 4,801,658 16,616,562 3,895,749

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 2,827,322 2,733,864 2,767,340 2,608,996

รวมหนี�สินหมุนเวียน 113,498,808 76,946,160 110,985,153 74,807,827

หนี�สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน 16 29,588,203 26,241,311 28,169,254 24,899,344

รวมหนี�สิน 143,087,011 103,187,471 139,154,407 99,707,171

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

     ทุนจดทะเบียน 

        หุ้นสามัญ  381,146,251 หุ้น 381,146,251 381,146,251 381,146,251 381,146,251

     ทุนที�ออกและชําระแล้ว

         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

กําไรสะสม

     จัดสรรเพื�อสํารองตามกฎหมาย 17 38,115,000 38,115,000 38,115,000 38,115,000

     ส่วนที�ยังไม่ได้จัดสรร 804,389,988 683,011,392 786,999,692 668,777,872

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,291,650,713 1,170,272,117 1,274,260,417 1,156,038,597

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,434,737,724 1,273,459,588 1,413,414,824 1,255,745,768

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

รายได้จากการขาย 1,491,528,703 1,293,386,520 1,466,095,469 1,267,969,807

ต้นทุนขาย (1,110,785,319) (1,049,127,207) (1,108,120,889) (1,048,132,207)

กําไรขั�นต้น 380,743,384 244,259,313 357,974,580 219,837,600

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 11,596,008 12,782,132 8,409,509 11,132,990

รายได้อื�น 17,737,626 11,603,976 17,812,886 11,793,612

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 410,077,018 268,645,421 384,196,975 242,764,202

ค่าใช้จ่ายในการขาย (110,222,020) (120,368,268) (93,906,589) (103,576,397)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (91,421,620) (87,558,544) (86,032,937) (82,633,880)

   รวมค่าใช้จ่าย (201,643,640) (207,926,812) (179,939,526) (186,210,277)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 208,433,378 60,718,609 204,257,449 56,553,925

ภาษีเงินได้ (33,695,122) (4,922,254) (32,675,969) (4,011,990)

กําไรสําหรับปี 174,738,256 55,796,355 171,581,480 52,541,935

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                   -                   -                    -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 174,738,256 55,796,355 171,581,480 52,541,935

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 174,738,256 55,796,355 171,581,480 52,541,935

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                   -                   -                    -                   

174,738,256 55,796,355 171,581,480 52,541,935

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กําไรส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 0.46 0.15 0.45 0.14

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก  (หุ้น) 381,145,725 381,145,725 381,145,725 381,145,725

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31  ธันวาคม  2555

บาท

งบการเงินรวม
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ทุนที�ออก องค์ประกอบอื�นของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ส่วนที�ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ  ณ วันที�  1  มกราคม  2554 381,145,725 68,000,000 38,115,000 760,614,291 -                        1,247,875,016

เงินปันผลจ่าย 18 -                     -                      -                         (133,399,254) -                        (133,399,254)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                     -                      -                         55,796,355 -                        55,796,355

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 381,145,725 68,000,000 38,115,000 683,011,392 -                        1,170,272,117

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 683,011,392 -                        1,170,272,117

เงินปันผลจ่าย 18 -                     -                      -                         (53,359,660) -                        (53,359,660)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                     -                      -                         174,738,256 -                        174,738,256

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 804,389,988 -                        1,291,650,713

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31  ธันวาคม  2555

บาท

กําไรสะสม
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ทุนที�ออก องค์ประกอบอื�นของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ส่วนที�ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที�  1  มกราคม  2554 381,145,725 68,000,000 38,115,000 749,635,191 -                        1,236,895,916

เงินปันผลจ่าย 18 -                    -                       -                       (133,399,254) -                        (133,399,254)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                    -                       -                       52,541,935 -                        52,541,935

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 381,145,725 68,000,000 38,115,000 668,777,872 -                        1,156,038,597

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 668,777,872 -                        1,156,038,597

เงินปันผลจ่าย 18 -                    -                       -                       (53,359,660) -                        (53,359,660)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                    -                       -                       171,581,480 -                        171,581,480

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 786,999,692 -                        1,274,260,417

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31  ธันวาคม  2555

บาท

กําไรสะสม
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บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31  ธันวาคม  2555

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 208,433,378 60,718,609 204,257,449 56,553,925

รายการปรับกระทบกําไรเป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

        ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง (1,906) (630,567) 722 (469,378)

        หนี�สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (446,639) 319,613 (446,639) 319,613

        ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ) (1,440,016) 4,700,570 (1,440,016) 4,700,570

        กําไรจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์ (3,222,650) (62,066) (3,214,326) (62,073)

        ค่าเสื�อมราคา 61,749,248 66,977,615 61,367,612 66,604,462

        ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 4,679,188 -                    4,679,188 -                   

        ประมาณการหนี�สินของผลประโยชน์พนักงาน 3,727,292 3,146,297 3,650,310 3,074,551

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 273,477,895 135,170,071 268,854,300 130,721,670

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

     ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (2,095,174) (3,486,574) (6,556,479) 2,490,646

     ลูกหนี�ชาวไร่ (20,464,652) 7,042,661 (20,464,652) 7,042,661

     สินค้าคงเหลือ                          (19,120,060) (30,999,704) (19,120,060) (30,999,704)

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (144,199) (548,486) (176,103) (497,725)

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 849,036 (1,848,920) 849,036 (1,848,920)

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 20,426,104 (11,802,366) 19,698,404 (11,549,290)     

     ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน (380,400) -                    (380,400) -                   

     หนี�สินหมุนเวียนอื�น (92,949) (845,866)          (28,063) (931,485)          

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 252,455,601 92,680,816       242,675,983 94,427,853      

จ่ายภาษีเงินได้ (21,260,310)   (1,496,561)       (19,955,156)     (1,492,206)       

     เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 231,195,291 91,184,255 222,720,827 92,935,647      

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั�วคราวลดลง (เพิ�มขึ�น) (50,000,000) 149,963,080 (50,000,000) 150,000,000

เงินฝากประจําที�ติดภาระคํ�าประกันเพิ�มขึ�น (270,105) (180,405) -                    -                   

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 5,311,504 67,822 5,303,154 67,822

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ�มเติม 1) (38,982,617)   (26,331,640)     (38,949,392)     (26,284,014)     

เงินสดจ่ายซื�อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,602,133)     (177,787)          (1,602,133)       (177,787)          

     เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (85,543,351) 123,341,070 (85,248,371) 123,606,021

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ�มเติม 2) (53,173,253)   (133,297,300)   (53,173,253)     (133,297,300)   

     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (53,173,253)   (133,297,300)   (53,173,253)     (133,297,300)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น - สุทธิ 92,478,687 81,228,025 84,299,203 83,244,368

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 261,771,921 180,543,896 242,783,021 159,538,653

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 354,250,608 261,771,921 327,082,224 242,783,021

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

1. เงินสดจ่ายในการซื�ออาคารและอุปกรณ์

    รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ได้มาในระหว่างปีมีดังนี�

         อาคารและอุปกรณ์ที�ได้มาในระหว่างปี (42,599,429) (24,472,691) (42,566,204) (24,425,065)

         เจ้าหนี�ซื�อทรัพย์สินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 3,616,812 (1,858,949)       3,616,812 (1,858,949)       

        เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์ (38,982,617)   (26,331,640)     (38,949,392)     (26,284,014)     

2. เงินสดจ่ายเงินปันผล

         เงินปันผลจ่าย (53,359,660) (133,399,254) (53,359,660) (133,399,254)

         เงินปันผลค้างจ่ายเพิ�มขึ�น 186,407 101,954 186,407 101,954

         เงินสดจ่ายเงินปันผล (53,173,253) (133,297,300) (53,173,253) (133,297,300)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31  ธันวาคม  2555

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2555 
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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนจาํกัด และได้จดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์        

แห่งประเทศไทยในปี 2536 กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผักแช่เยือกแข็ง และจําหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป                    

บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

สาํนกังานแห่งใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 149/34 ชั้น 3 - 4 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานสาขา 1 ตั้งอยู ่เลขท่ี 92 หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตาํบลหนองจ๊อม อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

สาํนกังานสาขา  2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 299 หมู่ท่ี 14 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตาํบลแม่แฝกใหม่ อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญตัิการบญัชี 

พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตาม

ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยซ่ึงกาํหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ

กาํหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

อาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดงักล่าว ตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริง

อาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํตวัเลขประมาณการข้ึนจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีได้

กระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 

งบการเงินไดจ้ัดทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็น        

อยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินรวมไดจ้ดัทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย คือ        

บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั โดยบริษทัถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน  

 “บริษทั” หมายถึง บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) “กลุ่มบริษทั” หมายถึง บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั 

(มหาชน) และ บริษทัยอ่ย คือ บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั  

รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 

เพ่ือความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงไดมี้การแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินท่ีจดัทาํเป็นภาษาไทย 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
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3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มผีลบังคบัใช้ 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12  

 

ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 8  

 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

 ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

ดาํเนินงาน 

 ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

 ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงนิได้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด การนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติัในปี 2556 จะมีผลทาํให้กลุ่มบริษทัมีกาํไรสําหรับปี 

2555 เพ่ิมข้ึนประมาณ 0.6 ลา้นบาท (0.002 บาทต่อหุ้น) และมีกาํไรสะสมยกมาของปี 2555 เพ่ิมข้ึน ประมาณ 7.6 ลา้นบาท 

(เฉพาะกิจการ : มีกาํไรสาํหรับปี 2555 เพ่ิมข้ึนประมาณ 0.6 ลา้นบาท (0.002.บาทต่อหุ้น) และมีกาํไรสะสมยกมาของปี 2555 

เพ่ิมข้ึนประมาณ 7.4 ลา้นบาท) 
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3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 30/2555 - 34/2555 ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 ใหใ้ชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

แนวทางปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีและการตีความ

มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ ซ่ึงยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

4. นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

4.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง                   

ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ได้แสดงไวแ้ยกต่างหากในบญัชี “เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้ าประกัน” 

ภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

4.2 ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

4.3 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจาํนวนท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีชาวไร่ไม่ได ้

ทั้ งน้ีโดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและการพิจารณาฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบัน หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวา่งปีตดัเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือสามารถระบุได ้  
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4.  นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

4.4 สินค้าคงเหลอื  

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธี    

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น      

ค่าภาษีอากร ค่าขนส่งหกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ 

ประกอบดว้ย  ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การ

ดาํเนินงานตามปกติ  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ี

จาํเป็นเพ่ือใหสิ้นคา้นั้นสาํเร็จรูปและค่าใชจ่้ายในการขาย 

ณ วนัส้ินปีบริษทัจะพิจารณาสภาพของสินคา้สาํเร็จรูป เพ่ือพิจารณาประกอบวา่จาํนวนเงินค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพท่ีตั้ง

ไวเ้พียงพอและเหมาะสมแลว้  

4.5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัย่อยหมายถึงบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มมากกว่าก่ึงหน่ึงของสิทธิ   

ในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัย่อย  บริษทัย่อย

ดงักล่าวไดถู้กนาํมารวมในการจัดทาํงบการเงิน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัใหญ่มีอาํนาจควบคุม จนถึงวนัท่ีบริษทัย่อย

ดงักล่าวไดข้ายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหวา่งกลุ่มบริษทั ตลอดจนกาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนไดต้ดัออกจาก

งบการเงินรวมน้ีแลว้ นโยบายการบญัชีสําหรับบริษทัย่อยจะเปล่ียนแปลงเพ่ือใชน้โยบายบญัชีเดียวกบักลุ่มบริษทัใน    

การจดัทาํงบการเงินรวม 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน 

4.6 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน สินทรัพยทุ์กประเภทยกเวน้ท่ีดินแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยราคาทุนเดิมหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์คาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

 จาํนวนปี 

อาคาร 20 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-10 

ยานพาหนะ 5 

อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 5 

เม่ือมีการขายหรือเลิกใช้งานสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้ น          

ออกจากบญัชีและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์หล่านั้นในงบกาํไรขาดทุน 

4.  นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
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4.  นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

อาคารระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ งแสดงในราคาทุนโดยท่ียงัไม่มีการตัดค่าเส่ือมราคาจนกระทั่ง

สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จและพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์

 

4.7 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน และค่าตดัจาํหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม บริษทัคิดค่า ตดัจาํหน่าย

สาํหรับสินทรัพยโ์ดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์(3 - 5 ปี) 

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์าจจะไม่ไดรั้บคืนหรือเม่ือ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยน์ั้น

แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่) โดยท่ีการประเมินจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด

เงินสดแลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า    

ในงบกาํไรขาดทุน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบนัทึก

เป็นรายไดอ่ื้นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มดไปหรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 

4.9 รายการบัญชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการและแปลงค่า

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกําไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ และท่ีเกิดการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 

4.10 การบัญชีสําหรับสัญญาเช่าระยะยาว – กรณีทีบ่ริษัทเป็นผู้เช่า 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า

การเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและ

ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพนัตาม

สญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุ

ของสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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4.  นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า จะ

จดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะ

บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 

 

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทั และพนกังานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม

และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่ม

บริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงิน

ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สาํหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  

หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม

โครงการผลประโยชน์ หักดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

68 
รายงานประจาํปี 2555 

 

4.  นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรกในปี 2554 บริษทัฯเลือก

รับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบั

กาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 

4.12 ประมาณการหนีสิ้น   

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจาก

การอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของ

ทรัพยากรเพ่ือจ่ายชาํระภาระผกูพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึก

เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอนเม่ือไดจ่้ายชาํระประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 

 

4.13 การรับรู้รายได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือมีการส่งมอบและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนไปยงัลูกคา้แลว้ 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์

4.14 ภาษีเงนิได้ 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดไ้วเ้ท่ากบัจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายจริงตามประมวลรัษฎากร 

4.15 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีชาํระแลว้ในระหวา่งปี

ของแต่ละปี 

4.16 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว          

ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ ภาษีเงินได ้คา้งจ่าย 

และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ซ่ึงนโยบายบญัชีเฉพาะรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.17 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการใน

เร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงใน

งบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณ

การไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
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4.  นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

กลุ่มบริษทัใชห้ลกัเกณฑ์การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี

เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยมีการกาํหนดช่วงอายลูุกหน้ีและสถานภาพของลูกหน้ีไวเ้ป็น

เกณฑใ์นการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีคา้งชาํระ 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

กลุ่มบริษทัพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนัของสินคา้

คงเหลือเป็นเกณฑ ์มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บหมายถึง มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขาย หกัดว้ยตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการทาํ

ต่อเพ่ือใหสิ้นคา้นั้นสาํเร็จรูป หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการทาํใหสิ้นคา้นั้นพร้อมขายไดใ้นราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่า

คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 
 

4.17  การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุน

จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

4.18 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั        

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น      

บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึง    

บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั 

ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือ พนกังานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหา     

ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

5.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา 

ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคาระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี : 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัทย่อย :  

     บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั :  

      บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

      บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

      บริษทั อิง เชง  จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จาํกดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 

 นโยบายราคา 

รายไดจ้ากการขายสินคา้  ราคาปกติธุรกิจเท่ากบัราคาท่ีคิดกบัคู่คา้รายอ่ืน 

รายไดค้่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 

รายไดบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่านายหนา้ อตัราร้อยละ 1.50 – 3.00 ของยอดขาย 

ซ้ือสินทรัพย ์ ราคาตลาด 

 

 

5.  รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอืกบับริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงเหลือระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

0ลูกหนีก้ารค้า     

      บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั - - 13,495,707 14,700,869 

      บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 4,542,140 2,368,964 1,458,741 1,385,130 

      บริษทั อิง เชง  จาํกดั 1,294,423 2,886,871 1,294,423 2,886,871 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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               รวม 5,836,563 5,255,835 16,248,871 18,972,870 

ค่านายหน้าค้างจ่าย          

      บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 1,221,070 1,039,502 605,843 679,720 

      บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จาํกดั 145,093 300,841 145,093 300,841 

      บริษทั อิง เชง จาํกดั 3,168,620 2,953,362 3,168,620 2,953,362 

               รวม 4,534,783 4,293,705 3,919,556 3,933,923 

เงนิประกนั     

      บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั - - 30,000 30,000 

 

     

5.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 

2554 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

รายได้จากการขายสินค้า     

      บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั - - 254,066,891 235,649,353 

      บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 178,478,941 174,503,294 110,240,781 116,078,044 

      บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จาํกดั - 4,788,526 - 4,048,526 

      บริษทั อิง เชง  จาํกดั 11,049,409 9,448,266 10,190,678 9,448,266 

               รวม 189,528,350 188,740,086 374,498,350 365,224,189 

 

 
 
 

5.  รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

5.3    รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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รายได้อืน่     

      บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั - - 675,600 646,800 

      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จาํกดั 90,000 90,000 90,000 90,000 

               รวม 90,000 90,000 765,600 736,800 

ค่านายหน้าจ่าย     

       บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 3,943,740 3,703,427 2,532,988 2,520,346 

       บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จาํกดั 879,597 783,971 879,597 783,971 

       บริษทั อิง เชง จาํกดั 3,208,998 2,852,860 3,208,998 2,852,860 

               รวม 8,032,335 7,340,258 6,621,583 6,157,177 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 32,975,852 30,290,859 30,460,952 28,061,934 

ซื้อสินทรัพย์     

       บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 12,110,790 - 12,110,790 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด    
 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินสด 132,313 116,619 127,313 111,619 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 501,340 424,680 - - 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 353,566,955 261,230,622 326,904,911 242,671,402 

เงินฝากประจาํ 3 เดือน 50,000 - 50,000 - 

       รวม 354,250,608 261,771,921 327,082,224 242,783,021 

7. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทฝากประจาํระยะเวลา 6 และ 11 เดือน (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 :      

4 ถึง 11 เดือน) อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : ร้อยละ 3.60 - 4.35 ต่อปี) 

 

 

 

 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(หมายเหตุ 5.2) 5,836,563 5,255,835 16,248,871 18,972,870 

ลูกหน้ีการคา้  - บริษทัอ่ืน 52,875,313 52,538,462 46,369,674 38,434,776 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (30,000) (2,751,014) (30,000)   (2,751,014) 

ลูกหน้ีการคา้  - บริษทัอ่ืน - สุทธิ 52,845,313 49,787,448 46,339,674 35,683,762 

รวมลูกหน้ีการคา้ 58,681,876 55,043,283 62,588,545 54,656,632 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,185,049 2,970,297 1,185,049 2,970,297 

ลูกหน้ีอ่ืนๆ 804,708 579,511 804,708 412,663 

รวม 60,671,633 58,593,091 64,578,302 58,039,592 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

 ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   

     ยงัไม่ถึงกาํหนด 5,085,548 4,691,081 15,497,856 18,408,116 

     คา้งชาํระ 1 - 3 เดือน 751,015 564,754 751,015 564,754 

  รวมลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                             5,836,563 5,255,835 16,248,871 18,972,870 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน                   

     ยงัไม่ถึงกาํหนด 50,372,250 49,049,348 43,866,611 34,945,662 

     คา้งชาํระ 1 - 3 เดือน 2,473,063 738,100 2,473,063 738,100 

     คา้งชาํระเกิน 12 เดือน  30,000 2,751,014 30,000 2,751,014 

   รวมลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน                             52,875,313 52,538,462 46,369,674 38,434,776 

 หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (30,000) (2,751,014) (30,000) (2,751,014) 

   รวมลูกหน้ีการคา้  - บริษทัอ่ืน - สุทธิ                             52,845,313 49,787,448 46,339,674 35,683,762 
 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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9. ลูกหนีช้าวไร่ 

 บาท 

 2555 2554 

ลูกหน้ีชาวไร่                                        50,297,032 29,832,380 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ                    (563,785) (1,010,424) 

                 สุทธิ       49,733,247 28,821,956 

 

 

10. สินค้าคงเหลอื  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผือ่การปรับลดมลูค่าสินคา้ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

สินคา้สาํเร็จรูปและ 

   ก่ึงสาํเร็จรูป 301,448,281 280,788,803 (4,363,581) (6,092,617) 297,084,700 274,696,186 

วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 36,056,122 32,036,954 (467,982) (263,802) 35,588,140 31,773,152 

เมลด็พนัธุ์,ยา,ปุ๋ย 24,229,670 29,788,256 (84,840) - 24,144,830 29,788,256 

รวม 361,734,073 342,614,013 (4,916,403) (6,356,419) 356,817,670 336,257,594 

 

 

 

      

 

 

11. เงนิฝากประจาํทีต่ดิภาระคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทัย่อยมีเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 14.9 ลา้นบาท และ 14.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั                  

ซ่ึงติดภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง  

  



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

   ทุนชาํระแลว้ สดัส่วน วธีิราคาทุน 

 ประเภทกิจการ (บาท) เงินลงทุน (บาท) 

บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง  จาํกดั จาํหน่ายขา้วโพดหวานแปรรูป 30,000,000 100.0    23,353,658 

 

 

                                                               



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     
 

งบการเงนิรวม บาท 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัร                

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ 

เคร่ืองตกแต่ง

สาํนกังาน 

อาคารระหวา่ง

ก่อสร้างและ

เคร่ืองจกัร 

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554        

     ราคาทุน 110,493,651 440,462,450 706,096,954 41,505,073 22,912,181 7,314,641 1,328,784,950 

     หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (241,316,206) (575,926,975) (31,514,952) (20,564,326)  - (875,630,160) 

            ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 

     มูลค่าสุทธิตามบญัชี  104,185,950 199,146,244 126,724,781 9,990,121 2,347,855 7,314,641 449,709,592 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554       

     มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  104,185,950 199,146,244           126,724,781 9,990,121 2,347,855 7,314,641 449,709,592 

     บวก ซ้ือสินทรัพย ์ -                   1,073,376             12,679,334 - 572,363 10,147,618 24,472,691 

              โอนเขา้(ออก) - 4,823,618 10,254,303 - - (15,077,921) - 

     หกั    จาํหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์                 - - (4,971) - (785) - (5,756) 

               ค่าเส่ือมราคา  - (26,187,902) (35,914,995) (3,974,002) (900,716) - (66,977,615) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 104,185,950 178,855,336 113,738,452 6,016,119 2,018,717 2,384,338 407,198,912 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554        

     ราคาทุน 110,493,651 446,359,443 727,210,205 41,505,073 22,624,902 2,384,338 1,350,577,612 

    หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (267,504,107) (610,026,555) (35,488,954) (20,606,185) - (939,933,502) 

           ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี    104,185,950 178,855,336 113,738,452 6,016,119 2,018,717 2,384,338 407,198,912 
 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
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13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

งบการเงนิรวม บาท 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัร                

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ 

เคร่ืองตกแต่ง

สาํนกังาน 

อาคารระหวา่ง

ก่อสร้างและ

เคร่ืองจกัร 

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555       

     มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  104,185,950 178,855,336 113,738,452 6,016,119 2,018,717 2,384,338 407,198,912 

     บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,445,419 11,669,400 1,615,342 1,101,954 26,767,314 42,599,429 

              โอนเขา้(ออก) - 3,143,748 7,395,533 - - (10,539,281) - 

     หกั   จาํหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์                 - - (2,039,815) (4) (49,035) - (2,088,854) 

             ค่าเส่ือมราคา  - (26,417,380) (30,968,034) (3,438,942) (924,892) - (61,749,248) 

             ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - (1,019,563) (3,659,625) - - - (4,679,188) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 104,185,950 156,007,560 96,135,911 4,192,515 2,146,744 18,612,371 381,281,051 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555        

     ราคาทุน 110,493,651 450,948,610 729,016,477 38,927,635 22,620,809 18,612,371 1,370,619,553 

    หกั    ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (293,921,487) (627,633,493) (34,735,120) (20,474,065) - (983,071,866) 

             ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - (1,019,563) (5,247,073) - - - (6,266,636) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี    104,185,950 156,007,560 96,135,911 4,192,515 2,146,744 18,612,371 381,281,051 

 

 

 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
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13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
                                                               

งบการเงนิเฉพาะกจิการ     บาท 

 

ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ

เคร่ืองตกแต่ง

สาํนกังาน 

อาคารระหวา่ง

ก่อสร้าง 

และเคร่ืองจกัร 

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554        

     ราคาทุน 110,493,651 440,462,450 706,096,954 39,726,073 21,794,955 7,314,641 1,325,888,724 

     หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (241,316,206) (575,926,975) (31,184,497) (19,489,958) - (874,225,337) 

             ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี   104,185,950 199,146,244 126,724,781 8,541,576            2,304,997                7,314,641       448,218,189 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554    

     มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  104,185,950 199,146,244           126,724,781             8,541,576 2,304,997 7,314,641 448,218,189 

    บวก ซ้ือสินทรัพย ์ -                   1,073,376             12,679,334 - 524,737     10,147,618           24,425,065 

             โอนเขา้(ออก) - 4,823,618 10,254,303 - - (15,077,921) - 

    หกั    จาํหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ - - (4,971) - (778) - (5,749) 

              ค่าเส่ือมราคา - (26,187,902) (35,914,995) (3,618,202) (883,363)  - (66,604,462) 

     มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 104,185,950 178,855,336 113,738,452 4,923,374 1,945,593 2,384,338 406,033,043 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554        

     ราคาทุน 110,493,651 446,359,443 727,210,205 39,726,073 21,602,095 2,384,338 1,347,775,805 

     หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (267,504,107) (610,026,555) (34,802,699) (19,656,502) - (938,297,564) 

             ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี  104,185,950 178,855,336 113,738,452 4,923,374             1,945,593 2,384,338 406,033,043 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
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13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
                                                               

งบการเงนิเฉพาะกจิการ     บาท 

 

ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ

เคร่ืองตกแต่ง

สาํนกังาน 

อาคารระหวา่ง

ก่อสร้าง 

และเคร่ืองจกัร 

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555    

     มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  104,185,950 178,855,336 113,738,452 4,923,374             1,945,593 2,384,338 406,033,043 

    บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,445,419 11,669,400 1,615,342 1,068,729 26,767,314 42,566,204 

             โอนเขา้(ออก) - 3,143,748 7,395,533 - - (10,539,281) - 

    หกั    จาํหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ - - (2,039,815) (4) (49,009) - (2,088,828) 

              ค่าเส่ือมราคา - (26,417,380) (30,968,034) (3,083,142) (899,056) - (61,367,612) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - (1,019,563) (3,659,625) - - - (4,679,188) 

     มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 104,185,950 156,007,560 96,135,911 3,455,570 2,066,257 18,612,371 380,463,619 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555        

     ราคาทุน 110,493,651 450,948,610 729,016,477 37,148,635 21,641,420 18,612,371 1,367,861,164 

     หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (293,921,487) (627,633,493) (33,693,065) (19,575,163) - (981,130,909) 

             ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - (1,019,563) (5,247,073) - - - (6,266,636) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี  104,185,950 156,007,560 96,135,911 3,455,570 2,066,257 18,612,371 380,463,619 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มูลค่าตามราคาทุนของอุปกรณ์ท่ีตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยูข่องกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจาํนวนเงินประมาณ 567.7 ลา้นบาทและ 566.8 ลา้นบาทตามลาํดบั  

(ปี 2554 : 547.8 ลา้นบาท และ 546.9 ลา้นบาทตามลาํดบั)



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
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14. วงเงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยมืระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 450.8 ลา้นบาท 

และ 451.8 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี  

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เจา้หน้ีการคา้  39,109,978 35,556,013 39,109,978 35,556,013 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5.2) 4,534,783 4,293,705 3,919,556 3,933,923 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 45,787,840 29,175,317 44,569,302 28,427,543 

เจา้หน้ีอ่ืนๆ 4,002,415 385,603 4,002,415 385,603 

รวม 93,435,016 69,410,638 91,601,251 68,303,082 

16. ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2554  

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จ ตามขอ้กาํหนดของพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน        

พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม      

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

 

26,241,311 23,095,014 24,899,344 21,824,793 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 3,727,292 3,146,297 3,650,310 3,074,551 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (380,400) - (380,400) - 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 

 

29,588,203 26,241,311 28,169,254 24,899,344 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
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16. ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,052,301 2,591,859 2,993,685 2,535,668 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 674,991 554,438 656,625 538,883 

        รวม 

 

3,727,292 3,146,297 3,650,310 3,074,551 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนขา้งตน้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 แสดงรวมในรายการดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ตน้ทุนขาย 2,817,253 2,521,981 2,817,253 2,521,981 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 170,789 123,388 149,367 104,149 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 739,250 500,928 683,690 448,421 

        รวม 

 

3,727,292 3,146,297 3,650,310 3,074,551 

 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 

 
งบการเงินรวมและ                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554  

อตัราคิดลด ร้อยละ 3.56 ต่อปี 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ผนัแปรตามอายพุนกังาน ร้อยละ 0 - 37.5 

อตัรามรณะ อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2540 

แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 

 

 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
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17. สํารองตามกฎหมาย 

บริษทัไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปี   

หลงัหักผลขาดทุนสะสมตน้ปี (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าวมีจาํนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั        

สาํรองตามกฎหมายไม่สามารถนาํมาจ่ายปันผลได ้  

 

18. เงนิปันผลจ่าย 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ    

0.14 บาท จาํนวน 381,145,725 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 53.4 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงานปี 2554 บริษทัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 

11 พฤษภาคม 2555 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2554 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ    

0.35 บาท จาํนวน 381,145,725 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 133.4 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงานปี 2553 กาํหนดจ่ายเงินปันผลใน

วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554 

19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัได้แก่ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป  ก่ึงสาํเร็จรูป และวตัถุดิบ (19,970,570) (16,306,648) (19,970,570) (16,306,648) 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 2,664,430 995,000 - - 

ซ้ือวตัถุดิบ 531,803,570 527,219,316 531,803,570 527,219,316 

ค่าเส่ือมราคา 61,749,248 66,977,615 61,367,612 66,604,462 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 258,632,087 205,355,105 256,742,365 203,754,317 
 

 

20. สิทธิและประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดย  
 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1545(3)/2547 ไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นเวลาแปดปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมี

รายไดจ้ากการประกอบกิจการ และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํหรับกาํไรสุทธิในอตัราร้อยละห้าสิบของอตัราปกติ

อีกหา้ปีนบัจากระยะเวลาแปดปีแรกส้ินสุดลง 
 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
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ในฐานะท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนบริษทัตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน  

รายไดจ้ากการขายจาํแนกตามธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 

2554 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 2555 2554 

 ธุรกิจท่ีไดรั้บ           

การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ       

การส่งเสริม รวม 

ธุรกิจท่ีไดรั้บ            

การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ      

การส่งเสริม รวม 

รายไดจ้ากการขายส่งออก 924,390 268,995 1,193,385 679,557 340,338 1,019,895 

รายไดจ้ากการขาย 

   ภายในประเทศ  15,292 257,419 272,711 10,508 237,567 248,075 

          รวม 939,682 526,414 1,466,096 690,065 577,905 1,267,970 

21. การจาํแนกข้อมูลตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูส่้งออกผกัแช่เยือกแข็ง และจาํหน่ายขา้วโพดหวานแปรรูป เน่ืองจากยอดจาํหน่ายขา้วโพดหวาน

แปรรูปมีจาํนวนเงินไม่เป็นสาระสาํคญั และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ไดมี้การเสนอ

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินน้ี 

22. เงนิกองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนกังานตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพพ.ศ. 2530 ตามระเบียบ

กองทุน บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนน้ีเท่ากบัส่วนท่ีพนักงานจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน บริษทัไดแ้ต่งตั้ง 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัการกองทุน เพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติั

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 ภายใต ้  

การกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสุทธิจากส่วนรับคืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็นจาํนวนเงิน 1.1 และ       

1.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

23. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

23.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีของกิจการ อยา่งไรก็ตามหากมีลูกหน้ีท่ีบริษทัคาดวา่อาจจะ   

มีปัญหาดา้นการชาํระเงินแลว้ผูบ้ริหารของกิจการมีนโยบายท่ีจะบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญให้เพียงพอกบัโอกาสท่ีจะ      

เกิดความสูญเสียดงักล่าว 

23.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นและการบริหารความเส่ียง 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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กลุ่มบริษัทมีรายการค้าท่ี เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน                     

เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการใชอ้นุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือ              

ทางการเงินคุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีสัญญา

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชย ์3 แห่ง จาํนวน 25.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อจาํนวนเงิน 790.3 ลา้นบาท 

เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนในการชาํระคืนดังกล่าวซ่ึงจะครบกาํหนดในเดือนธันวาคม 2556 และ         

จากการเปรียบเทียบกบัมูลค่ายติุธรรมกบัมูลค่าตามสญัญาเกิดผลกาํไรจาํนวน 13.6 ลา้นบาท   
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีค่านายหนา้คา้งจ่าย จาํนวน 142,627 เหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีไม่ไดท้าํการป้องกนั

ความเส่ียง  

23.3  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงิน

ดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น กลุ่มบริษัทเช่ือว่าความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะ                

ไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้ นบริษัทจึงมิได้ใช ้                   

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

 

23. เคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

23.4 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน อนัได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว            

ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

24.1 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั ท่ียงัไม่เรียกชาํระเป็นจาํนวนเงินประมาณ 

90.0 ลา้นบาท 

24.2 บริษัทได้ทําสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิในการใช้โปรแกรมและทําสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดังกล่าว              

โดยบริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.9 ลา้นบาท  

24.3 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือคํ้ าประกันบริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 9.5 ลา้นบาท  

25. การจดัประเภทรายการบัญชีใหม่ 

รายการในงบการเงินของปี 2554 บางรายการไดจ้ดัประเภทใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัรายการในงบการเงินของปี 2555 ดงัน้ี 

 บาท 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

85 
รายงานประจาํปี 2555 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก่อนการจดั      

ประเภทใหม่ 

จดัประเภท

ใหม่ 

หลงัการจดั

ประเภทใหม่ 

ก่อนการจดั      

ประเภทใหม่ 

จดัประเภท

ใหม่ 

หลงัการจดั

ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 58,593,091 58,593,091 - 58,039,592 58,039,592 

ลูกหน้ีการคา้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,255,835 (5,255,835) - 18,972,870 (18,972,870) - 

ลูกหน้ีการคา้-บริษทัอ่ืน 49,787,448 (49,787,448) - 35,683,762 (35,683,762) - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - 2,513,344 2,513,344 - 2,427,124 2,427,124 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 1,753,466 (1,753,466) - 1,702,302 (1,702,302) - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนๆ 4,309,686 (4,309,686) - 4,107,782 (4,107,782) - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 69,410,638 69,410,638 - 68,303,082 68,303,082 

เจา้หน้ีการคา้ 35,556,013 (35,556,013) - 35,556,013 (35,556,013) - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,293,705 (4,293,705) - 3,933,923 (3,933,923) - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย-บริษทัอ่ืน 30,346,940 (30,346,940) - 29,599,166 (29,599,166) - 

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 381,603 (381,603) - 381,603 (381,603) - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,566,241 1,167,623 2,733,864 1,441,373 1,167,623 2,608,996 

26. การอนุมตังิบการเงนิ 

      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  26  กมุภาพนัธ์  2556 
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	อย่างไรก็ตาม จากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ และชาวญี่ปุ่นเองก็นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ ถั่วแระ และถั่วแขกแช่เยือกแข็ง ประกอบกับบริษัทฯมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าตลอดมา  ดังนั้น ผลกระทบจา...
	ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
	จากการที่บริษัทฯมีมูลค่าการส่งออก ประมาณ ร้อยละ 82 ของยอดขายรวม และบริษัทฯขายสินค้าเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งหมด  ดังนั้น บริษัทฯอาจได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้น จะส่งผลให้บริษัทฯได้รับเงินบาทจากการแปลง...
	มาตรการลดความเสี่ยงในกรณีนี้ บริษัทฯได้ทำสัญญาขายเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหน้า ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้พอสมควร โดยบริษัทฯจะทำสัญญาขายเงินล่วงหน้า ระยะเวลา 8 – 12 เดือน ทำให้บริษัทฯสามารถป้องกันความ...
	ด้านคุณภาพของสินค้า
	ด้านคุณภาพสินค้าที่ต้องปลอดจากสารเคมี  ทำให้บริษัทฯมีความเสี่ยงในด้านการคืนสินค้าจากลูกค้า หากไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าให้ปลอดสารเคมีตามสัญญาที่ตกลงกับลูกค้า
	มาตรการการควบคุมคุณภาพของสินค้า ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากสารเคมีตกค้างนั้น บริษัทฯมีกระบวน การตรวจสอบที่เข้มงวดตามมาตรฐาน GMP โดยบริษัทฯได้จัดหาเครื่องตรวจหาสารเคมีตกค้างที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีอยู่จำนวน 2 เครื่อง สามา...
	3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	(1) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
	(2) การประกอบธุรกิจ
	บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและส่งออกผักแช่เยือกแข็ง  ซึ่งเป็นการนำเอาผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบ ผ่านกระบวนการผลิต แล้วนำไปเก็บไว้ที่ห้องเย็นอุณหภูมิ ประมาณ -25 องศาเซลเซียส
	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น ถั่วแระ ถั่วแขก  ข้าวโพดหวาน แครอท ข้าวโพดฝักอ่อน  เป็นต้น
	(3) โครงสร้างรายได้
	เฉพาะของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
	( หน่วย : พันบาท )
	หมายเหตุ  ยอดขายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกทางอ้อม ซึ่งส่งออกโดย บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จำกัด(บริษัทย่อย)
	บริษัทย่อย
	เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
	-   รักษาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ
	4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
	(1)  ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ผักแช่เยือกแข็ง  ซึ่งผลิตโดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 22000, HACCP, GMP
	สิทธิประโยชน์หรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ
	บัตรส่งเสริมการลงทุน
	เลขที่บัตรส่งเสริม    บัตรที่ 1  เลขที่  1727/สอ/2531
	บัตรที่ 2  เลขที่  1063/สอ/2536
	บัตรที่ 3  เลขที่  1397/2537
	บัตรที่ 4  เลขที่  1465/2542
	บัตรที่ 5  เลขที่  1545(3)/2547
	กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ 1.  คุณภาพของสินค้าได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในต่างประเทศ
	2. การจัดส่งสินค้ามีความสม่ำเสมอ ในเวลาที่ลูกค้าต้องการ
	3. สินค้ามีความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และสิ่งเจือปน
	4. สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
	จุดเด่น
	1. บริษัทฯมีฐานการตลาดที่ดี
	2. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ทางด้านการค้าผลิตผลทางการเกษตรมานานนับสิบปี
	3. ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี สด และมีความปลอดภัย
	4. พื้นที่เพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการปลูกได้เกือบตลอดทั้งปี และปัญหาทางด้านภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ ฝนตกหนัก น้ำท่วมมีโอกาสน้อยกว่า เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งเช่น จีน และไต้หวัน
	จุดด้อย
	1. ระยะทางการขนส่งสินค้าทั้งทางบก และทางน้ำ  เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในต่างประเทศแล้วไกลกว่า  ทำให้บริษัทฯมีต้นทุนค่าขนส่งที่สูงกว่า
	2. ขนาดของพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและกระจายอยู่ในบริเวณกว้าง  การควบคุมดูแลพื้นที่การเพาะปลูก และควบคุมการใช้สารเคมีกระทำได้ยากขึ้น เมื่อเทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศ
	ลูกค้าเป้าหมาย
	ผู้บริโภคสินค้าของบริษัทฯส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางขึ้นไปและกลุ่มลูกค้านักธุรกิจที่ต้องการ สินค้าในรูปแบบกึ่งสำเร็จรูป  สะอาด  ถูกหลักอนามัย  และมีความสะดวกในการบริโภค
	นโยบายการตั้งราคา
	บริษัทฯมีนโยบายที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากทั้งในและต่างประเทศได้
	การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย
	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยผ่านช่องทางการจำหน่ายคือ
	ต่างประเทศ  มีช่องทางการจำหน่าย  3  ช่องทาง คือ
	1. จำหน่ายผ่านผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ อีโต้ชู คอร์ปอร์เรชั่น และ นิชิเร่ คอร์ปอร์เรชั่น โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ ประมาณร้อยละ 54.0 ของยอดขายรวม
	2. จำหน่ายให้ลูกค้าโดยตรง โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ ประมาณร้อยละ 27.4 ของยอดขายรวม
	ในประเทศ  จำหน่ายให้ลูกค้ารายย่อยโดยตรง ประมาณร้อยละ 1.3 ของยอดขายรวม
	ลักษณะของลูกค้า
	ลูกค้าหลักของบริษัทฯคือ ผู้นำเข้า, ผู้ค้ารายใหญ่, ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้ารายย่อย ซึ่งทำการกระจายสินค้าไปยังซุปเปอร์มาร์เก็ด ร้านค้าปลีกต่างๆ และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร จากความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมลงทุนและลูกค้า ทำให้บริษัทฯ ไ...
	(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผลิตจากวัตถุดิบที่รับซื้อจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยผ่านผู้รวบรวมวัตถุดิบ  มีพื้นที่ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงใหม่  เชียงราย  แพร่  น่าน  พะเยาว์  ลำพูน  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  พิจิตร  เพชรบูรณ์  กำแพงเพ...
	กำลังการผลิต  ปริมาณการผลิต และมูลค่าการผลิต
	สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ
	ในประเทศ- มีผู้รวบรวมวัตถุดิบ ประมาณ 200 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96
	ต่างประเทศ- บริษัทฯนำเข้าวัตถุดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4
	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	น้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการผลิตของบริษัทฯ  อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯจึงได้นำไปผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย  เพื่อให้คุณภาพของน้ำทิ้งเป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด  ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำ  สำหรับเศษวัตถุดิบที่เหลือจากกา...
	กรรมการบริษัทย่อย – บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จำกัด
	1. นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์
	2. นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์
	3. นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์
	4. นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์
	5. นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสุระ
	ประวัติกรรมการ
	1. นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์
	2. นายประภาส  พลพิพัฒพงศ์
	3. นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสุระ
	4. นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์
	5. นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์
	6. นายหลาน  มู่  ชิว
	7. นายเคนอิจิ  ไท
	8. นายสันติชัย  สุเอกานนท์
	9 นายอำนวย  ยศสุข
	10.นายอำพล  รวยฟูพันธ์
	11.ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล
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