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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท บริษัท  เชียงใหมโฟรเซนฟูดส  จํากัด  (มหาชน)
ที่ต้ังสํานักงาน 149 / 34  ซ.แองโกลพลาซา  ถ.สุรวงศ  แขวงสุริยวงศ  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500
ทะเบียนเลขที่ 0107537000513  ( เดิมเลขที่  บมจ. 298 )
โทรศัพท 0-2238-4091,  0-2634-0061-4
โทรสาร 0-2238-4090
Home Page www.cmfrozen.com
ประเภทธุรกิจ ผลิตและสงออกผักผลไมแชแข็ง เชน ถั่วแขก  ถั่วแระ  แครอท  ขาวโพดฝกออน  

ขาวโพดหวาน  มะมวง  สัปปะรด  เงาะ  มังคุด  ลิ้นจ่ี  ลําไย  เปนตน
กําลังการผลิต 27,000  ตัน ตอ ป
โรงงาน (สาขา) โรงงาน  1  เลขที่ 92 หมู 3 ถ.เชียงใหม-พราว ต.หนองจอม อ. สันทราย จ. เชียงใหม  50210

โรงงาน  2  เลขที่ 299 หมู 14 ถ.เชียงใหม-พราว ต.แมแฝกใหม อ. สันทราย จ. เชียงใหม 50290
ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 346,497,096 หุน ราคาหุนละ 1 บาท คิดเปนเงนิรวม 346,497,096 บาท
ทุนชําระแลว หุนสามัญ 346,496,592 หุน ราคาหุนละ 1 บาท คิดเปนเงินรวม 346,496,592 บาท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท Agrifood  Processing  Co., Ltd.
ที่ต้ัง 149 / 34  ซ.แองโกลพลาซา  ถ.สุรวงศ  แขวงสุริยวงศ  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500
ประเภทธุรกิจ จําหนาย  Frozen  Sweet  Corns  and  Canned  Sweet  Corns
ทุนจดทะเบียน 120   ลานบาท
ทุนชําระแลว 30     ลานบาท
สัดสวนการถือหุน บริษัทฯ  ถือหุน  100  %

นิติบุคคลอางอิง
นายทะเบียนหุน บริษัท  ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

62  อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 6-7
ถ.รัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110
โทร. 0-2229-2800, 0-2654-5599  โทรสาร 0-2359-1262-3

ผูสอบบัญชี นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218   หรือ
น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
สํานักงาน เอเอสที มาสเตอร  790/12  ทองหลอทาวเวอร
ซ. ทองหลอ 18  ถ. สุขุมวิท 55  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110
โทร. 0-2381-5716, 0-2381-8016

ที่ปรึกษากฏหมาย นายวันจันทร  ศิวบุณยวงศ   บริษัท  วิศาลและเพื่อนทนายความ  จํากัด
83-85  ซ. อนุมานราชธน  ถ. เดโช  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500
โทร. 0-2266-8217-8
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

สถาบันการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  (มหาชน)
Calyon  Corporate  and  Investment  Bank  -  Bangkok  Office
Mizuho  Corporate  Bank , Ltd.  -  Bangkok  Office
ธนาคารนครหลวงไทย  จํากัด  (มหาชน)

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ขอมูลจากงบการเงิน

2550 2549 2548 2550 2549 2548
สินทรัพยรวม 1,232,615       1,204,362       1,335,632        1,226,155  1,195,532     1,182,159       
หนี้สินรวม 74,841            67,759            178,945           72,426       66,475           80,742            
สวนของผูถือหุน 1,157,774       1,136,603       1,156,687        1,153,729  1,129,057     1,101,417       
รายไดจากการขายและบริการ 1,051,451       1,320,368       1,306,598        1,033,023  1,047,811     1,083,917       
รายไดรวม 1,073,308       1,348,227       1,323,603        1,054,565  1,071,958     1,107,578       
กําไรขั้นตน 269,145          352,490          326,151           251,201     298,771        274,397          
กําไร  สุทธิ 99,920            105,737          88,386             103,421     106,390        78,686            

( หนวย  :  พันบาท )
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

2550 2549 2548 2550 2549 2548
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวม                  % 9.31           7.84           6.68           9.81           9.92           7.10           
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน     % 8.63           9.30           7.64           8.96           9.42           7.14           
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม          % 8.11           8.78           6.62           8.43           8.90           6.66           
กําไรสุทธิ ตอ  หุน                                     บาท 0.30           0.34           0.32           0.31           0.34           0.28           
เงินปนผล ตอ  หุน                                    บาท 0.30           0.25           0.25           0.30           0.25           0.25           
หุนปนผล  ตอ  หุน                                    บาท -            0.10           - -            0.10           -
มูลคาตามบัญชี  ตอ  หุน                            บาท 3.46           3.61           4.18           3.45           3.58           3.98           
มูลคาสินทรัพยรวมสุทธิ  ตอ  หุน              บาท 3.69           3.82           4.82           3.67           3.80           4.27           
หมายเหตุ จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ป 2548  จํานวน  277,025,712  หุน    ป 2549   จํานวน  314,997,360  หุน 

และป 2550  จํานวน  334,242,096  หุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

คําช้ีแจงจากประธานกรรมการ

เรียน  ทานผูถือหุน

ในป 2550 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายไดรวม จํานวน 1,073 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 275 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 20.4  มีกําไรสุทธิ  จํานวน 99.9 ลานบาท  ลดลง  จํานวน5.8  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 5.5 มีปริมาณการขาย
ในป 2550 จํานวน 21,850 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 670 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 3.2 แมบริษัทฯ จะมีปริมาณการขาย
เพิ่มขึ้น แตมีกําไรสุทธิลดลง อันเน่ืองมาจากบริษัทฯไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งคาขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ
จะมุงม่ันดําเนินธุรกิจใหเจริญกาวหนาตอไป  โดยยึดหลักการบริหารงานภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สําหรับในป  2551 บริษัทฯ  ตั้งเปาหมายการขายไวท่ี  23,100  ตัน  ทายน้ี บริษัทฯ  เช่ือวาภายใตความพยายาม และ
ความเชื่อม่ันของลูกคาที่มีตอบริษัทฯ  จะชวยใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ และมีผลประกอบการที่ดี
เพื่อท่ีบริษัทฯ จะสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไดอยางสม่ําเสมอ

รายงานประจําป 2550

( นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ )
ประธานกรรมการ

วันที่   9  กุมภาพันธ  2551
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

คําช้ีแจงของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน  ทานผูถือหุน

ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน คือ
นายสันติชัย  สุเอกานนท  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ดร. อํานวย  ยศสุข  และนายอําพล  รวยฟูพันธ เปนกรรมการ-
ตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทที่ระบุไวชัดเจนในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอ
ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมจํานวน 4 คร้ัง โดยไดเชิญผูสอบบัญชีฝายบริหารที่เก่ียวของ
และผูตรวจสอบภายในเขารวมประชุม  เพื่อสอบทานตามขอบเขตและความรับผิดชอบมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2550 รับฟงรายงานและขอช้ีแจงจากฝายบริหารและ
     ผูสอบบัญชีในเรื่องที่เก่ียวของอยางชัดเจนและเพียงพอ จึงมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวางบการเงิน
     ดังกลาวถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป
2.  สอบทานการเปดเผยขอมูลของรายการที่เก่ียวโยงกันระหวางบริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เก่ียวของกัน  และมี
     ความเห็นวา ขอมูลของรายการที่เก่ียวโยงกันไดรับการเปดเผยไวอยางถูกตอง และเพียงพอแลว

รายงานประจําป 2550

3.  สอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และกฏหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของ
     บริษัทโดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไมพบประเด็นที่มีสาระสําคัญในเรื่อง การไมปฏิบัติตามกฏหมายวาดวย
     หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และกฏหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจแตอยางใด
4.  เสริมสรางความเปนอิสระในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบภายใน
     ประจําป และสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล  โดยทางคณะกรรมการ
     ตรวจสอบไมพบขอบกพรองดานการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญที่จะกอใหเกิดผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอ
     บริษัท
5.  พิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท ใหมีการแตงตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด เปนผูสอบบัญชี
     รับอนุญาตประจําป 2551กอนนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไปโดยมีนายประดิษฐ  รอดลอยทุกข
     และ/หรือ น.ส.นงราม เลาหอารีดิลก  เปนผูสอบบัญชี  ซึ่งยังคงสอดคลองตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
     หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยเร่ืองการหมุนเวียนผูสอบบัญชีทุก 5 ป
          

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่  29  กุมภาพันธ  2551

(นายสันติชัย  สุเอกานนท)
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

1.  ปจจัยความเส่ียง
ดานปจจัยธรรมชาติ
บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑผักผลไมแชแข็ง  ซึ่งตองใชถั่วแขก และถั่วแระ เปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตในสัดสวน

รอยละ 32 ของตนทุนการผลิต แตเนื่องจากวัตถุดิบชนิดนี้เปนวัตถุดิบทางการเกษตรที่ข้ึนอยูกับปจจัยทางธรรมชาติเปนหลัก ซึ่งบริษัท
อาจไดรับผลกระทบ  และทําใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบดังกลาวได   

มาตรการรองรับความเสี่ยงในกรณีนี้คือบริษัทใชวิธีเพิ่มปริมาณการผลิตในรุนถัดไปใหมากขึ้น เนืองจากวัตถุดิบของบริษัท
สามารถปลูกปละ 2-3 รุน และมีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียงประมาณ 30 วัน ดังนั้นหากการเพาะปลูกรุนใดมีปญหา บริษัทก็จะ
เพิ่มพื้นที่การปลูกในรุนถัดไปใหมากขึ้น   

ดานตลาด
ปจจุบัน บริษัทสงออกผลิตภัณฑผักผลไมแชแข็งไปยังตลาดญี่ปุน คิดเปนมูลคา  722.5  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 68.5 ของ

รายไดรวม ซึ่งการพึ่งพิงตลาดญี่ปุน ในสัดสวนที่สูงนี้  ทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทอาจไดรับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจญี่ปุน
ชะลอตัว และ / หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการคาของประเทศดังกลาว  

อยางไรก็ตาม  จากการที่ผลิตภัณฑของบริษัท  เปนผลิตภัณฑประเภทอาหารที่มีความจําเปนตอการดํารงชีพ และชาวญี่ปุนเอง 
ก็นิยมบริโภคผลิตภัณฑ ถั่วแขก และถั่วแระแช แข็ง ดังนั้นผลกระทบจากการพึ่งพิงตลาดญี่ปุนเปนหลักจึงอยูในระดับความเสี่ยงไมสูงนัก

มาตรการรองรับความเสี่ยงในกรณีนี้คือ  บริษัทไดพยายามหาตลาดอื่นในทวีปยุโรปและอเมริกาโดยในป 2550 บริษัทฯ สามารถ
สงออกไปยังตลาดดังกลาว  คิดเปนรอยละ  8.9  ของรายไดรวม

ดานอัตราแลกเปลี่ยน
จากการที่บริษัทฯ มีมูลคาการสงออก คิดเปนรอยละ 78.3 ของรายไดรวม และบริษัทฯ ขายสินคาเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

ทั้งหมด ดังนั้นบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนแข็งคาขึ้น จะสงผลใหบริษัทฯไดรับเงินบาทจากการ
แปลงคานอยลง

มาตรการลดความเสี่ยงในกรณีนี้ บริษัทฯไดทําสัญญาซื้อขายเงินเหรียญสหรัฐฯลวงหนา (Forward Contract ) ซึ่งสามารถลด-
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดพอสมควร โดยบริษัทฯจะขายเงินลวงหนาครั้งละประมาณ 300,000 - 1,000,000
เหรียญสหรัฐฯ

ดานคุณภาพของสินคา
ดานคุณภาพสินคาที่ตองปลอดจากสารเคมี ทําใหบริษัทฯมีความเสี่ยงในดานการคืนสินคาจากลูกคา หากไมสามารถควบคุม

คุณภาพสินคาใหปลอดสารเคมีตามสัญญาที่ตกลงกับลูกคา
         มาตรการการควบคุมคุณภาพของสินคา  ซึ่งเปนผลกระทบที่เกิดจากสารเคมีตกคางนั้น บริษัทฯ ไดทําการเขมงวดเกี่ยวกับ
การใชสารเคมีอยางมาก โดยบริษัทฯไดจัดหาเครื่องตรวจหาสารเคมีตกคาง ซึ่งปจจุบันบริษัทฯมีอยูจํานวน 6 เครื่อง สามารถตรวจหา
สารเคมีตกคางไดครอบคลุมถึง  200  ชนิด  ในขณะที่บริษัทฯใชสารเคมีอยูเพียง12  ชนิด

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
( 1 ) ประวัติความเปนมา
บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและสงออกผักผลไมแชแข็ง ต้ังแตป 2533 โดยความรวมมือทางธุรกิจระหวางนักลงทุนไทย  ไตหวัน

และญี่ปุน โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการกลุมคนไทย 4 คน นําโดยนายประยูร  พลพิพัฒนพงศ และ
กลุมตางดาว 3 คน (ไมรวมกรรมการอิสระ) บริษัทไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหเปนบริษัทจดทะเบียนเมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2536 และเริ่มทําการซื้อ - ขายหุนในตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 25 มกราคม  2536  และบริษัทไดรับการสงเสริม
การลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ต้ังแตป 2531  จนถึงปจจุบัน
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

( 2 )  การประกอบธุรกิจของบริษัท  บริษัทยอย  และสัดสวนรายได
บริษัท เปนผูผลิตและสงออกผักและผลไมแชแข็ง ซึ่งเปนการนําเอาผลผลิตทางการเกษตรมาเปนวัตถุดิบ ผานกระบวนการผลิต

แลวนําไปแชแข็งไวที่อุณหภูมิ ประมาณ -25 องศาเซลเซียส
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ แบงไดดังนี้
ผักแชแข็ง  เชน  ถั่วแขก  ถั่วแระ  แครอท  ขาวโพดฝกออน   ขาวโพดหวาน  เปนตน
ผลไมแชแข็ง  เชน  มะมวง  สัปปะรด  เงาะ  มังคุด  ลิ้นจ่ี   ลําไย  เปนตน
ขาวโพดหวานกระปอง , ถุง
โครงสรางรายได เฉพาะของ บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส  จํากัด (มหาชน)
ตามผลิตภัณฑ 2550 % 2549 % 2548 %
ผักแชแข็ง 1,020,740       96.8         1,023,872       95.5         1,054,779       95.2           
ผลไมแชแข็ง 9,814              0.9           15,280            1.4           14,398            1.3              
ขาวโพดหวาน 2,406              0.2           8,659              0.8           11,842            1.1              
คาบริการ -                  -          -                  -          2,898              0.3              
กําไรอัตราแลกเปลี่ยน 2,836              0.3           15,274            1.4           1,335              0.1              
รายไดอื่น 18,769            1.8           8,873              0.9           22,326            2.0              

รวม 1,054,565       100.0       1,071,958       100.0       1,107,578       100.0         

ตามตลาดผลิตภัณฑ 2550 % 2549 % 2548 %
ตางประเทศ 825,920          78.3         885,466          82.6         941,633          85.0           
ในประเทศ 207,102          19.6         162,345          15.1         139,386          12.6           
คาบริการ -                  -          -                  -          2,898              0.3              
กําไรอัตราแลกเปลี่ยน 2,836              0.3           15,274            1.4           1,335              0.1              
รายไดอื่น 18,707            1.8           8,873              0.9           22,326            2.0              

รวม 1,054,565       100.0       1,071,958       100.0       1,107,578       100.0         
หมายเหตุ ยอดขายในประเทศ สวนใหญเปนการสงออกทางออม ซึ่งสงออกโดย บจก.อะกรีฟูด โพรเซสซิ่ง (บริษัทยอย)

ลักษณะลูกคา รวม
มูลคาการจําหนายรวม 80.00       20.00       100.00       
การจําหนาย-ผักแชแข็ง 80.00       20.00       100.00       
การจําหนาย-ผลไมแชแข็ง 93.00       7.00         100.00       
วัฏจักรของการประกอบธุรกิจ
งวดเวลา 2550 2549 2548
ไตรมาส  1 23.04       21.65       17.87         
ไตรมาส  2 33.18       33.31       31.74         
ไตรมาส  3 23.34       26.59       26.85         
ไตรมาส  4 20.44       18.45       23.54         

รวม 100.00     100.00     100.00       

อัตรารอยละ
ตลาดในประเทศ

อัตรารอยละ

( หนวย  :  พันบาท )

ตลาดตางประเทศ
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอย
บริษัท  อะกรีฟูด  โพรเซสซิ่ง  จํากัด   เปนผูจัดจําหนายขาวโพดหวานกระปอง และขาวโพดหวานแชแข็ง  
โครงสรางรายได ( หนวย  :  พันบาท )

2550 % 2549 % 2548 %
รายไดจากการขาย 198,898          99.5         153,881          99.5         132,733          99.5           
รายไดอื่น 947                 0.5           773                 0.5           708                 0.5              

รวม 199,845          100.0       154,654          100.0       133,441          100.0         

( 3 )  เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
                บริษัทมีเปาหมายที่จะขยายการดําเนินธุรกิจ  แตยังอยูในระหวางการศึกษาขอมูล
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3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
( 1 ) ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ
         ผลิตภัณฑของบริษัท  เปนผลิตภัณฑ ผัก ผลไมแชแข็ง   ซึ่งผลิตโดยผานกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และผาน ISO 9002,
HACCP , GMP

สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
         บัตรสงเสริมการลงทุน

เลขที่บัตรสงเสริม   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

                   รายการ บัตรที่   1 บัตรที่   2 บัตรที่   3 บัตรที่   4 บัตรที่   5
โรงงานที่ 1 1 2 2 2
บัตรสงเสริมฯ ลงวันที่ 12/12/2531 28/04/2536 07/07/2537 28/10/2542 06/07/2547
ขนาดกิจการ  ( ตัน  ตอ  ป ) 10,000            5,000              12,000            15,000            5,850              
อายุบัตรสงเสริม   ( ป ) 7 6 8 8 8
วันที่เริ่มอายุบัตรสงเสริมฯ 01/02/2533 01/11/2537 03/03/2539 01/11/2544
วันที่สิ้นสุดอายุบัตรสงเสริมฯ 01/02/2540 01/11/2543 03/03/2547 01/11/2552
ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ
        ผลิตพืชผักผลไมแชแข็ง ใช ใช ใช ใช
        บริการหองเย็น ใช
ประเภทกิจการ 1.3 1.8 1.8 1.8 1.17
    1.3  การผลิตหรือถนอมอาหาร
    1.8  การผลิตอาหาร
    1.17  กิจการหองเย็น
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ใช ใช ใช ใช ใช
ไดรับใหหักคาขนสง, ไฟฟา ได 2 เทา
   เปนเวลา 10 ป นับแตเริ่มมีรายได ใช ใช ใช ใช -
หลังจากที่บัตรฯหมดอายุ ไดรับลดหยอน
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 ตอป
   เปนเวลา 5 ป ใช ใช ใช ใช -

ในฐานะที่บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุน  บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข และขอกําหนดตามที่ระบุในบัตรสงเสริมการลงทุน
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( 2 )  การตลาดและภาวะการแขงขัน
        กลยุทธทางการตลาด
           อุตสาหกรรมผลิตผักผลไมแชแข็ง ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ผลิตภัณฑสามารถคงไวซึ่งสีสัน คุณคาทางโภชนาการ
รวมทั้งรสชาด เสมือนพืชผักสด ไมมีวัตถุกันเสียเจือปน อีกทั้งสามารถเก็บไวไดนาน สะดวกสบายเมื่อนําออกบริโภคนับเปน
ผลิตภัณฑแนวใหม เพิ่มทางเลือกใหผูบริโภค สามารถหาซื้อรับประทานไดทั้งป

        กลยุทธการแขงขันที่สําคัญ
          1.  คุณภาพของสินคาที่ไดมาตรฐาน   สด   อรอย
          2.  การจัดสงสินคาสม่ําเสมอในเวลาที่ลูกคาตองการ
          3.  ราคาใกลเคียงหรือตํ่ากวาคูแขงขัน  แตคุณภาพดีกวา
          4.  การใหสวนลด  เมื่อสั่งซื้อปริมาณมาก
          5.  การเยี่ยมเยียนและเอาใจใสลูกคาอยางใกลชิด

        จุดเดน
          1.  บริษัทมีฐานการตลาดที่ดี
          2.  ผูบริหารระดับสูงของบริษัท  ลวนแตเปนบุคคลที่มีประสบการณ  มีความรูทางดานการคาผลิตผลทางการเกษตร
                มานานนับสิบป
          3.  ผลิตภัณฑหลักของบริษัท  เปนผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี  สด และมีความปลอดภัย
          4.  พื้นที่เพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ  สามารถทําการปลูกไดเกือบตลอดทั้งป  และปญหาทางดานภัยธรรมชาติ เชนลม
               พายุ ฝนตกหนัก น้ําทวมมีโอกาสนอยกวา  เมื่อเทียบกับประเทศคูแขง เชน จีน  และ ไตหวัน

        จุดดอย
          1.  ระยะทางการขนสงสินคาทั้งทางบก และทางน้ํา เมื่อเทียบกับคูแขงขันในตางประเทศแลวไกลกวา ทําใหบริษัทมีตนทุน
               คาขนสงที่สูงกวา
          2.  ความไมแนนอนในเรื่องของคาเงิน
          3.  ขนาดของพื้นที่เพาะปลูกมีขนาดเล็ก ทําใหการพัฒนาการเพาะปลูกโดยการนําเอาเครื่องจักรมาใชในการเก็บเกี่ยว
               เพื่อลดตนทุนกระทําไดยาก

        ลูกคาเปาหมาย
           ลูกคาเปาหมายของบริษัท คือ หางสรรพสินคา โรงแรม รานอาหารญี่ปุน  ซึ่งจะเนนในกลุมลูกคาระดับกลางขึ้นไป และ
กลุมลูกคานักธุรกิจที่ตองการสินคาในรูปกึ่งสําเร็จรูป   สะอาด   ถูกหลักอนามัย และมีความสะดวกในการบริโภค

        นโยบายการตั้งราคา
           บริษัทมีนโยบายที่จะจําหนายผลิตภัณฑในราคาพอสมควร ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาของคูแขงขันตางประเทศ ผลิตภัณฑ
ของบริษัทจะมีราคาใกลเคียง หรือตํ่ากวาเล็กนอย  แตคุณภาพดีกวา
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        การจําหนายและชองทางการจําหนาย
           ผลิตภัณฑของบริษัทสงออกไปจําหนายยังตางประเทศเกือบทั้งหมด  โดยผานชองทางการจําหนาย   คือ

ในประเทศ มีชองทางการจําหนาย   2  ชองทาง   คือ
1.  จําหนายใหลูกคารายยอยประเภทโรงงานโดยตรง ประมาณรอยละ  1.1  ของยอดขายรวม
2.  จําหนายผานตัวแทนจําหนาย คือ บริษัท พี. พี. ฟูดสซัพพลาย จํากัด มีสัดสวนการจําหนาย รอยละ 1.4 ของ
     ยอดขายรวม และบริษัท อะกรีฟูด โพรเซสซิ่ง จํากัด มีสัดสวนการจําหนายรอยละ 17.1 ของยอดขายรวม

ตางประเทศ มีชองทางการจําหนาย   2  ชองทาง   คือ
1. จําหนายใหลูกคาโดยตรง  ซึ่งสวนใหญเปนหางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ตตาง ๆ ในตางประเทศ  สัดสวน
     การจําหนายผานชองทางนี้ในประเทศญี่ปุน  ประมาณรอยละ  58.0 ของยอดขายรวม และไปยังประเทศ
     สหรัฐอเมริกา สวีเดน ไตหวัน และจีน  อีกประมาณรอยละ  9.0
2. จําหนายผานตัวแทนจําหนาย ไดแก Itochu Corporation และ Ing Shiang Co.,Ltd. ซึ่งเปนผูรวมทุนของ
     บริษัทโดยมีสัดสวนการจําหนายผานชองทางนี้ ประมาณรอยละ  11.3 ของยอดขายรวม โดยบริษัทจะจาย
      คานายหนาใหกับตัวแทนจําหนายในอัตรารอยละ  1.5 - 3 ของยอดขาย  ( F.O.B.)

        ผูแทนจําหนาย
           เนื่องจากสินคาของบริษัทสวนใหญจําหนายในตางประเทศ ดังนั้นการแตงต้ังผูแทนจําหนาย บริษัทจะพิจารณาจากความ
เหมาะสมเพื่อมิใหมีการแยงลูกคากันเอง  และเงื่อนไขสําคัญในการสั่งซื้อสินคาทุกครั้งลูกคาของบริษัทจะตองเปด L/C. หรือ  T/T.
ในนามบริษัทโดยตรง  ทําใหผลการดําเนินงานที่ผานมา บริษัทไมเคยมีหนี้สูญที่เกิดจากการจําหนายสินคาเลย
        ลักษณะของลูกคา
           ลูกคาของบริษัทสวนใหญ  เปนหางสรรพสินคา และซุปเปอรมารเก็ตในตางประเทศ  จากความสัมพันธอันดีกับผูรวมลงทุน
และลูกคา ทําใหบริษัทไมสูญเสียลูกคารายใดออกไป ในทางกลับกัน นับแตบริษัทดําเนินธุรกิจต้ังแตป  2533  เปนตนมา บริษัทมี
แตความเจริญกาวหนา และมีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ตาม  โอกาสที่บริษัทจะสูญเสียลูกคาที่สําคัญก็มีอยู
บริษัทจึงพยายามเปดตลาดใหมากขึ้น โดยในปจจุบันบริษัทมีตลาดสงออกอื่น นอกจากตลาดญี่ปุน คือ สหรัฐฯ สวีเดน ไตหวัน 
และ จีน

( 3 )  การจัดหาผลิตภัณฑ หรือบริการ
           ผลิตภัณฑของบริษัท  เปนผลผลิตที่รับซื้อจากเกษตรกรที่เขารวมโครงการ  มีพื้นที่ครอบคลุม  14  จังหวัดภาคเหนือ คือ
เชียงใหม   เชียงราย   แพร   นาน   พะเยาว   ลําพูน   แมฮองสอน  ลําปาง  พิจิตร  เพชรบูรณ  กําแพงเพชร  พิษณุโลก  สุโขทัย
และตาก   โดยที่บริษัทจะเปนผูจัดหาเมล็ดพันธุ ปุย และยากําจัดศัตรูพืช  สํารองใหแกเกษตรกรและบริษัทจะรับซื้อผลผลิตจาก
เกษตรกรในราคารับประกัน ในระหวางการเพาะปลูกจะมีผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนพนักงานสงเสริมการเกษตรของบริษัทเปนผูคอยให
ความรู  และใหคําแนะนําแกเกษตรกรในการดูแลรักษา  การใสปุย  และกํากับการใชเคมีภัณฑ  เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
มีความปลอดภัยตอผูบริโภค  และผลผลิตตอไรสูงสุด  เมื่อผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได  บริษัทจะรับซื้อในราคาประกัน และหัก
สวนของเมล็ดพันธุ  ปุย และยากําจัดศัตรูพืชออกจากราคาผลผลิต
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

        กําลังการผลิต   ปริมาณการผลิต  และมูลคาการผลิต
รายการ หนวย 2550 2549 2548
กําลังการผลิตเต็มที่ ตัน 27,000            27,000            27,000            
ปริมาณการผลิตจริง ตัน 24,157            21,683            22,125            
อัตราการใชกําลังการผลิตจริง % 89.47              80.31              81.94              
อัตราเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของปริมาณการผลิต % 11.41 (2.00) 4.82                
อัตราการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลคาการผลิต % (5.53) (3.79) (1.64)
หมายเหตุ  :-  จํานวนกะที่ผลิตได  3  กะ  จํานวนกะที่ผลิตจริง  1 -  3  กะ  ข้ึนอยูกับปริมาณของวัตถุดิบที่สามารถปอน
                        เขาสูโรงงาน

        สัดสวนการซื้อวัตถุดิบ
ในประเทศ     -  มีผูจําหนายวัตถุดิบ จํานวน   200   ราย  คิดเปนสัดสวนรอยละ   95.7
ตางประเทศ  -  บริษัทนําเขาวัตถุดิบ  คิดเปนสัดสวนรอยละ   4.3

        ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
           น้ําทิ้งที่ผานกระบวนการผลิตของบริษัท  อาจจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริษัทจึงไดนําไปผานระบบบําบัดน้ําเสีย   
เพื่อใหคุณภาพของน้ําทิ้งเปนไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด กอนที่จะปลอยลงสูระบบระบายน้ํา สําหรับเศษวัตถุดิบ
ที่เหลือจากการผลิต บริษัทจะขายในรูปของผลพลอยไดเพื่อนําไปใชเปนอาหารสัตว   ทําใหไมมีของเสียในสวนนี้ที่จะทําใหมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

( 4 ) งานที่ยังไมไดสงมอบ
          เนื่องจากบริษัท  ผลิตสินคาเพื่อเก็บไวขายตลอดทั้งป    และบริษัทจัดสงสินคาตามคําสั่งของลูกคาอยางสม่ําเสมอ ดังนั้น
จึงไมมีสินคาที่ยังไมสงมอบ  

4.  การวิจัยและพัฒนา
        บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาทางดาน อาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน และทําการทดลองเมล็ดพันธุใหม ๆ  

หนวย 2550 2549 2548
รายจายเพื่อการวิจัยและพัฒนา บาท 6,795,576       4,724,176       3,440,216       
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5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
มูลคา

(ลานบาท)
ที่ดินอาคารสํานักงานใหญ   เลขที่ 149 / 32 - 34 25.6        ไมมีภาระผูกพัน
          ซ . แองโกลพลาซา ถ.สุรวงศ  เขตบางรัก
          กรุงเทพฯ เนื้อที่  54.4  ตรว.
ที่ดิน โรงงาน 1  เลขที่  92  หมู  3   ต.หนองจอม 3.1
         อ.สันทราย จ.เชียงใหม  
          เนื้อที่  15  ไร  36.6  ตรว.
ที่ดิน โรงงาน 2  เลขที่  299  หมู 14  ต.แมแฝกใหม 34.7
         อ.สันทราย จ.เชียงใหม  
         เนื้อที่ 27  ไร  3 งาน  98.9  ตรว.
ที่ดิน โรงงาน 2  เลขที่  299  หมู 14  ต.แมแฝกใหม 7.2        ไมมีภาระผูกพัน
         อ.สันทราย จ.เชียงใหม  
         เนื้อที่ 15  ไร  1  งาน  53.6  ตรว.
ที่ดิน โรงงาน 2  เลขที่  299  หมู 14  ต.แมแฝกใหม 6.9        ไมมีภาระผูกพัน
         อ.สันทราย จ.เชียงใหม  
         เนื้อที่ 12  ไร  2  งาน  84.2  ตรว.
ที่ดินหองเย็นใหม เลขที่ 299/1 หมู 14 ต.แมแฝกใหม 5.4        ไมมีภาระผูกพัน
         อ.สันทราย จ.เชียงใหม  
         เนื้อที่  8  ไร  3  งาน  97  ตรว.
ที่ดินที่ อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 13.4        ไมมีภาระผูกพัน
         เนื้อที่ 154  ไร  -  งาน  30  ตรว.
อาคารสํานักงานใหญ   4  ชั้น  3  คูหา  6.5        ไมมีภาระผูกพัน
          เลขที่   149 / 32 - 34  ซ. แองโกลพลาซา 
          ถ.สุรวงศ  เขตบางรัก   กรุงเทพฯ
อาคารโรงงาน 1  เลขที่  92  หมู  3  ต. หนองจอม  32.1
         อ.สันทราย จ.เชียงใหม  
อาคารโรงงาน 2  เลขที่ 299 หมู 14 ต.แมแฝกใหม 93.6
          อ. สันทราย  จ. เชียงใหม
อาคารหองเย็น  เลขที่ 299/1 หมู 14 ต.แมแฝกใหม 90.7        ไมมีภาระผูกพัน
          อ. สันทราย  จ. เชียงใหม
เครื่องจักรทั้งหมด 164.3

เปนเจาของ บมจ. ธ.ไทยพาณิชย 

ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

เปนเจาของ

วงเงิน  35.41  ลานบาท

วงเงิน  48.29  ลานบาท

เปนเจาของ บมจ. ธ.ไทยพาณิชย 
วงเงิน  31.29  ลานบาท

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

วงเงิน  105.36  ลานบาท

เปนเจาของ บมจ. ธ.ไทยพาณิชย 
วงเงิน  59.11  ลานบาท

เปนเจาของ

เปนเจาของ บมจ. ธ.ไทยพาณิชย 

บมจ. ธ.ไทยพาณิชย 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

6.  โครงการในอนาคต
         บริษัทมีโครงการในอนาคต  แตยังอยูระหวางการศึกษา
7.  ขอพิพาททางกฏหมาย

        ไมมี
8.  โครงสรางเงินทุน

(1)  หลักทรัพยของบริษัท
           บริษัทมีทุนจดทะเบียน  346,497,096 บาท  เรียกชําระแลว  346,496,592  บาท  แบงเปนหุนสามัญ 346,496,592 หุน

มูลคาหุนละ 1.00 บาท

(2)  ผูถือหุน   ขอมูล ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2550
ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก จํานวนหุน รอยละ
1.  บริษัท  เกษตรเหนือ  จํากัด 60,687,000     17.51              
2.   Itochu  Corporation 45,855,150     13.23              
3.  Itochu (Thailand) Ltd. 23,444,850     6.77                 
4.  นายศุภชัย  สหรัตนชัยวงศ 16,566,000     4.78                 
5.  Mr. Lan,  Mu -  Chiou + spouse 15,214,129     4.39                 
6.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ + คูสมรส 12,792,400     3.69                 
7.  Miss  Chang ,  Min -  Fang 6,195,860       1.79                 
8.  Mr. Lu , Tsung -  Jen 5,550,281       1.60                 
9.  Mr. Liu,  Chi -  Rong 5,197,500       1.50                 
10. นายตงใจ  แซเซียว 4,381,740       1.26                 

รวม 195,884,910   56.52              
ผูถือหุนอื่น 150,611,682   43.48              

รวม 346,496,592   100.00            
ผูถือหุนสัญชาติไทย 214,065,181   61.78              
ผูถือหุนสัญชาติตางดาว 132,431,411   38.22              
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

(3)  นโยบายการจายเงินปนผล

          บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลรอยละ  60  ของกําไรสุทธิ  เวนแตในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะขยายการลงทุนก็จะ
พิจารณาจายเงินปนผลตามความเหมาะสมทางการเงิน

            ประวัติการจายเงินปนผล และหุนปนผล
งวด  ป อัตรา จํานวนหุน

(บาท/หุน) (หุน)
2545 0.30          210,000,000  
2546 0.30          210,000,000  
2547 0.75          210,000,000  
2548 0.25          314,997,360  
2549 0.35          314,997,360  
2550 0.30          346,496,592  

หมายเหตุ ป 2545 - 2547  เดิมหุนละ 10 บาท แปลงขอมูลใหเปน หุนละ  1  บาท  เพื่อการเปรียบเทียบกับขอมูลปจจุบัน

รายการ หนวย 2550 2549 2548 2547 2546 2545
กําไรสุทธิ พันบาท 99,920           105,737         88,386           91,408           99,386           91,068           
จํานวนหุน พันหุน 346,497         314,997         314,997         210,000         210,000         210,000         
มูลคาที่ตราไว บาท / หุน 1.00                1.00                1.00                1.00                1.00                1.00                
กําไรตอหุน บาท / หุน 0.30                0.34                0.32                0.44                0.47                0.43                
มูลคาตามบัญชี บาท / หุน 3.46                3.61                4.18                5.44                5.31                5.13                
เงินปนผล พันบาท 103,949         78,749           78,749           52,500           63,000           63,000           
หุนปนผล พันบาท -                 31,500           -                 105,000         -                 -                 
เงินปนผล บาท / หุน 0.30                0.25                0.25                0.25                0.30                0.30                
หุนปนผล บาท / หุน -                 0.10                -                 0.50                -                 -                 
Payout  ratio % 104.03           104.27           89.10              172.30           63.39              69.18              

หมายเหตุ  1.  ป 2545 - 2547  แปลงขอมูลเดิม จากฐานมูลคาหุน  หุนละ 10  บาท  เปนหุนละ 1 บาท  เพื่อการเปรียบเทียบ
                       กับขอมูลปจจุบัน
                  2.  จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ป 2548  จํานวน  277,025,712  หุน, ป 2549  จํานวน  314,997,360  หุน
                       และป 2550  จํานวน  334,242,096  หุน

02  พ.ค.  2550 23  พ.ค.  2550

14  พ.ค.  2546 30  พ.ค.  2546

13  พ.ค.  2551 30  พ.ค.  2551

14  พ.ค.  2547 28  พ.ค.  2547
07 เม.ย. 2548 27  พ.ค. 2548
08  พ.ค.  2549 25  พ.ค.  2549

วันที่ข้ึนเครื่องหมาย วันจาย
XD เงินปนผล
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ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน
           คณะกรรมการบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญของผูถือหุน  โดยมุงหวังใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันภายใต
กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสวนรวมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นวาสําคัญ เพื่อบรรจุเปน
วาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู  ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัท และสามารถสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการลวงหนากอน
วันประชุมได  และบริษัทยังตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลของบริษัทที่ถูกตอง  เพียงพอ ทันเวลาและเทาเทียมกัน 
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผูถือหุน ฉะนั้นในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทจะจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสาร
ขอมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถวนและเพียงพอ  รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระตอนายทะเบียน
หลักทรัพยของบริษัทเพื่อจัดสงใหถึงมือผูถือหุนกอนการประชุม  14  วัน ตามที่กฏหมายกําหนดไวและผูถือหุนยังสามารถศึกษา
ขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาผาน Website ของบริษัทอยางนอย 30 วันกอนวันประชุมผูถือหุน  เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุน
มีเวลาศึกษาขอมูลดังกลาวไดอยางละเอียดนอกจากนี้ บริษัทยังไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในการมารวมประชุมผูถือหุน
โดยการกําหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมที่เขาถึงไดสะดวกและมีขนาดเหมาะสมเพื่อรองรับผูเขารวมประชุมไดอยางเพียงพอ
และในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเอง ก็สามารถมอบฉนัทะใหบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใด
คนหนึ่ง เขาประชุมและลงมติแทนได

การประชุมผูถือหุน
           คณะกรรมการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี
ของบริษัทและมีนโยบายอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอสงสัย เสนอ
ความคิดเห็น และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนอยางโปรงใส และยุติธรรม และจัดทํารายงานการประชุมอยางครบถวนสมบูรณ
และเผยแพรรายงานการประชุมตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และรายงานผานทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วัน
นับจากวนัประชุมผูถือหุน
           หลักเกณฑและวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ  มีดังตอไปนี้
           1.  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุน ตอ 1 เสียง
           2.  ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1. เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
                 แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
           3.  บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
                 และจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
                 กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น  ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

9.  การจัดการ
( 1 ) โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท            ตําแหนง ประเภทของกรรมการ
1.  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ ประธานฯ กรรมการที่เปนผูบริหาร
2.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ กรรมการผูจัดการ กรรมการที่เปนผูบริหาร
3.  นายสุวัฒน  พงษภาสุระ กรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร
4.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ กรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร
5.  Mr. Lan, Mu - Chiou กรรมการ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
6.  Mr. Lu, Tsung - Jen กรรมการ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
7.  Mr. Shigeto  Tamaoki กรรมการ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
8.  นายสันติชัย  สุเอกานนท กรรมการ กรรมการที่เปนอิสระ
9.  นายอํานวย  ยศสุข กรรมการ กรรมการที่เปนอิสระ
10.  ดร.โอฬาร  ไชยประวัติ กรรมการ กรรมการที่เปนอิสระ
11.  นายอําพล  รวยฟูพันธ กรรมการ กรรมการที่เปนอิสระ
โดยมี  นายศักดา  พิมเมือง  เปนเลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ                 ตําแหนง ประเภทของกรรมการ
1.  นายสันติชัย  สุเอกานนท ประธานฯ กรรมการที่เปนอิสระ
2.  นายอํานวย  ยศสุข กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เปนอิสระ
3.  นายอําพล  รวยฟูพันธ กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เปนอิสระ
โดยมี น.ส.ปญจรัตน  จันทรา   เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร ตําแหนง ประเภทของกรรมการ
1.  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ ประธานฯ กรรมการที่เปนผูบริหาร
2. นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ กรรมการผูจัดการ กรรมการที่เปนผูบริหาร
3.  นายสุวัฒน  พงษภาสุระ กรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร
4.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ กรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร
5.  นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ กรรมการ ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
6.  นายคัง  ชาน  ลุง กรรมการ ผูจัดการอาวุโสฝายโรงงาน
โดยมี นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ   เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา ตําแหนง ประเภทของกรรมการ
1.  นายอํานวย  ยศสุข ประธานฯ กรรมการที่เปนอิสระ
2.  นายสันติชัย  สุเอกานนท กรรมการ กรรมการที่เปนอิสระ
3. นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ กรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร
4. นายวันจันทร  ศิวบุณยวงศ กรรมการ ที่ปรึกษากฏหมาย
โดยมี นายวันจันทร  ศิวบุณยวงศ   เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตําแหนง ประเภทของกรรมการ
1.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ ประธานฯ กรรมการที่เปนผูบริหาร
2.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ กรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร
3.  นายประยุทธ  พลพัฒนพงศ กรรมการ ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
4.  นายวันจันทร  ศิวบุณยวงศ กรรมการ ที่ปรึกษากฏหมาย
5.  นายศักดา  พิมเมือง กรรมการ ผูจัดการฝายบัญชี
โดยมี นายศักดา   พิมเมือง   เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เจาหนาที่ระดับบริหาร ตําแหนง วุฒิการศึกษา
1.  นายคัง  ชาน  ลุง ผจก.อาวุโสฝายโรงงาน ตรี-Food  Science
2.  นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ ผจก.ฝายพัฒนาธุรกิจ ตรี-วิทยาศาสตร
3.  นายศักดา  พิมเมือง ผจก.ฝายบัญชี ตรี-บัญชี, MBA
4.  น.ส.ปยะลักษณ  เชื้อผูดี ผจก.ฝายโรงงาน ตรี-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
5.  นายรังสิต  โอเจริญ ผจก.ฝายสํานักงาน ตรี-เศรษฐศาสตร
6. น.ส.วริศรา  เกงการคา ผจก.ฝายสํานักงาน ปกศ.สูง-สถาบันราชภัฏ
7. น.ส.ชนิตา  ทิพารดี รอง .ผจก.ฝายบัญชี ตรี-บัญชี
8. น.ส.ธนารัตน  เทพโยธิน รอง ผจก.ฝายสํานักงาน โท-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (M.S.)
9. นายไพโรจน  เจริญสันติ ผช. ผจก.ฝายโรงงาน ตรี-วิศวกรรมเครื่องกล
10. นายสายรุง  บุญตอม ผช. ผจก.ฝายสํานกังาน ตรี-เกษตรศึกษา (พืชสวน)
11. นายอภิเดช  กุลประยงค ผช. ผจก.ฝายโรงงาน ตรี-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
12. นายบุญมี  สมัญ ผช. ผจก.ฝายโรงงาน ตรี-พืชไร
13.  นายถนอม  ไชยวงศ ผช. ผจก.ฝายประกันคุณภาพ โท-Food  Science
14. นายชาญวิทย  สุวรรณรัตน ผช. ผจก.ฝายประกันคุณภาพ ตรี-Food  Science

กรรมการ - บริษัทยอย
บริษัท  อะกรีฟูด โพรเซสซิ่ง  จํากัด
1.  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ
2.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ
3.  นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ
4.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ
5.  นายสุวัฒน  พงษภาสุระ
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการ
1.  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ
ประเภทกรรมการ -  กรรมการที่เปนผูบริหาร 
อายุ - 74  ป
การศึกษา - วิชาการบัญชี, ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - DAP-15
ประสบการณการทํางาน ประธานกรรมการ  บมจ. เชียงใหมโฟรเซนฟูดส(2531-ปจจุบัน)
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมมี
ตําแหนงในกิจการอื่น(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ  บจ. อะกรีฟูด โพรเซสซิ่ง (2546-ปจจุบัน)
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน / - ไมมี
   กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท
การเขาประชุมกรรมการป 2550 -คณะกรรมการบริษัท   5 / 5  ครั้ง

-คณะกรรมการบริหาร  2 / 2  ครั้ง
จํานวนปที่เปนกรรมการ - 20  ป
การถือหุนในบริษัท ณ 31/12/2550 - 278,652  หุน  หรือคิดเปนรอยละ 0.08

2.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ
ประเภทกรรมการ -  กรรมการที่เปนผูบริหาร
อายุ - 59  ป
การศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - DAP-8
ประสบการณการทํางาน - กรรมการผูจัดการ  บมจ. เชียงใหมโฟรเซนฟูดส(2531-ปจจุบัน)
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมมี
ตําแหนงในกิจการอื่น(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ  บจ. อะกรีฟูด โพรเซสซิ่ง (2546-ปจจุบัน)
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน / - ไมมี
   กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท
การเขาประชุมกรรมการป 2550 -คณะกรรมการบริษัท   5 / 5  ครั้ง

-คณะกรรมการบริหาร  2 / 2  ครั้ง
-คณะกรรมการสรรหา  1 / 1  ครั้ง
-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  1 / 1  ครั้ง

จํานวนปที่เปนกรรมการ - 20  ป
การถือหุนในบริษัท รวมคูสมรส ณ 31/12/2550 - 12,792,400  หุน  หรือคิดเปนรอยละ 3.69
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

3.  นายสุวัฒน  พงษภาสุระ
ประเภทกรรมการ -  กรรมการที่เปนผูบริหาร
อายุ - 66  ป
การศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - DAP-12
ประสบการณการทํางาน - กรรมการบริหาร  บมจ. เชียงใหมโฟรเซนฟูดส(2531-ปจจุบัน)
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมมี
ตําแหนงในกิจการอื่น(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ  บจ. อะกรีฟูด โพรเซสซิ่ง (2547-ปจจุบัน)
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน / - ไมมี
   กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท
การเขาประชุมกรรมการป 2550 -คณะกรรมการบริษัท   5 / 5  ครั้ง

-คณะกรรมการบริหาร  2 / 2  ครั้ง
จํานวนปที่เปนกรรมการ - 20  ป
การถือหุนในบริษัท   ณ 31/12/2550 - 2,227,500  หุน  หรือคิดเปนรอยละ 0.64

4.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ
ประเภทกรรมการ -  กรรมการที่เปนผูบริหาร
อายุ - 38  ป
การศึกษา - ตรี-นิเทศศาสตร, MBA - USA.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - DAP-12 , UFS-10
ประสบการณการทํางาน - กรรมการและ ผจก.ฝายการตลาด  บมจ.เชียงใหมโฟรเซนฟูดส (2543-ปจจุบัน)

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ บมจ.เชียงใหมโฟรเซนฟูดส (2550-ปจจุบัน)
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมมี
ตําแหนงในกิจการอื่น(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ  บจ. อะกรีฟูด โพรเซสซิ่ง (2546-ปจจุบัน)
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน / - ไมมี
   กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท
การเขาประชุมกรรมการป 2550 -คณะกรรมการบริษัท   5 / 5  ครั้ง

-คณะกรรมการบริหาร  2 / 2  ครั้ง
-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  1 / 1  ครั้ง

จํานวนปที่เปนกรรมการ - 8  ป
การถือหุนในบริษัทรวมคูสมรส,บุตร ณ 31/12/2- 3,861,000  หุน  หรือคิดเปนรอยละ 1.11
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

5.  นายหลาน  มู  ชิว
ประเภทกรรมการ -  กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
อายุ - 60  ป
การศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไมมี
ประสบการณการทํางาน - กรรมการ  บมจ.เชียงใหมโฟรเซนฟูดส(2531-ปจจุบัน)
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมมี
ตําแหนงในกิจการอื่น(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน / - ไมมี
   กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท
การเขาประชุมกรรมการป 2550 -คณะกรรมการบริษัท   2 / 5  ครั้ง
จํานวนปที่เปนกรรมการ - 20  ป
การถือหุนในบริษัทรวมคูสมรส ณ 31/12/2550 - 15,214,129  หุน  หรือคิดเปนรอยละ 4.39

6.  นายลู  ทัง  เจิน
ประเภทกรรมการ -  กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
อายุ - 70  ป
การศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไมมี
ประสบการณการทํางาน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.เชียงใหมโฟรเซนฟูดส(2531-2549)
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมมี
ตําแหนงในกิจการอื่น(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน / - ไมมี
   กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท
การเขาประชุมกรรมการป 2550 -คณะกรรมการบริษัท   2 / 4  ครั้ง
จํานวนปที่เปนกรรมการ - 1  ป  
การถือหุนในบริษัท ณ 31/12/2550 - 5,550,281  หุน  หรือคิดเปนรอยละ 1.60
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

7.  นายชิเกโตะ  ทามาโอกิ
ประเภทกรรมการ -  กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
อายุ - 51  ป
การศึกษา - ตรี - agriculture
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไมมี
ประสบการณการทํางาน - ผูบริหาร  Itochu (Thailand) Ltd.(2524-ปจจุบัน)
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมมี
ตําแหนงในกิจการอื่น(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน / - ผูบริหาร  Itochu (Thailand) Ltd.(2524-ปจจุบัน)
   กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท
การเขาประชุมกรรมการป 2550 -คณะกรรมการบริษัท   2 / 3  ครั้ง
จํานวนปที่เปนกรรมการ - 1  ป 
การถือหุนในบริษัท ณ 31/12/2550 - ไมมี

8.  ดร. โอฬาร  ไชยประวัติ
ประเภทกรรมการ -  กรรมการที่เปนอิสระ 
อายุ - 64  ป
การศึกษา - B.S. (Magna Cum Laude), Economics

- Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
- Ph.D. Economics
- Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - DAP-4
ประสบการณการทํางาน - กรรมการ  บมจ.การบินไทย(2544-2549)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอรปอเรชั่น(2544-2549)
- กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(2545-2549)
- กรรมการ บมจ. ไทยออยล(2547-2550)

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการ  บมจ. ปตท.(2544-ปจจุบัน)
- กรรมการ บมจ. ปตท. เคมีคอลล(2546-ปจจุบัน)
- ประธานกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย(2546-ปจจุบัน)

ตําแหนงในกิจการอื่น(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน / - ไมมี
   กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท
การเขาประชุมกรรมการป 2550 -คณะกรรมการบริษัท   3 / 5  ครั้ง
จํานวนปที่เปนกรรมการ - 2  ป 
การถือหุนในบริษัท ณ 31/12/2550 - ไมมี
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

9.  นายสันติชัย  สุเอกานนท
ประเภทกรรมการ -  กรรมการที่เปนอิสระ
อายุ - 74  ป
การศึกษา - พาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 422
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - DAP-15, ACP13/2549
ประสบการณการทํางาน - รองผูจัดการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาสยามสแควร(2518-2535)
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมมี
ตําแหนงในกิจการอื่น(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน / - ไมมี
   กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท
การเขาประชุมกรรมการป 2550 -คณะกรรมการบริษัท   4 / 5  ครั้ง

-คณะกรรมการตรวจสอบ   4 / 4  ครั้ง
-คณะกรรมการสรรหา   1 / 1  ครั้ง

จํานวนปที่เปนกรรมการ - 16  ป 
การถือหุนในบริษัท ณ 31/12/2550 - 41,580  หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.01

10.  นายอํานวย  ยศสุข
ประเภทกรรมการ -  กรรมการที่เปนอิสระ 
อายุ - 71  ป
การศึกษา -ตรี-เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- โท มหาวิทยาลัยอริโซนา  U.S.A.
- ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - DAP-15
ประสบการณการทํางาน - รมช. กระทรวงสาธารณสุข (2524-2526)

- รมช. กระทรวงการคลัง(2526-2528)
- รมช. กระทรวงพาณิชย(2528-2529)
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี(2531-2533)
- รมช. กระทรวงการตางประเทศ(2533)

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมมี
ตําแหนงในกิจการอื่น(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการ บจก. พิริยพูล อินเตอรเนชั่นแนล(2529-ปจจุบัน)

- นายกสภามหาวิทยาลัยแมโจ(2542-ปจจุบัน)
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน / - ไมมี
   กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

การเขาประชุมกรรมการป 2550 -คณะกรรมการบริษัท   5 / 5  ครั้ง
-คณะกรรมการตรวจสอบ   4 / 4  ครั้ง
-คณะกรรมการสรรหา   1 / 1  ครั้ง

จํานวนปที่เปนกรรมการ - 15  ป 
การถือหุนในบริษัท ณ 31/12/2550 - 607,200  หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.18

11.  นายอําพล  รวยฟูพันธ
ประเภทกรรมการ -  กรรมการที่เปนอิสระ 
อายุ - 39  ป
การศึกษา - โท-บริหารธุรกิจ,การเงิน  มหาวิทยาลัยคอรแนล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไมมี
ประสบการณการทํางาน - ผูจัดการฝายบริหารความเสี่ยง บจ. จีอี เคปปตอล (2537-2539)
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมมี
ตําแหนงในกิจการอื่น(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - กรรมการบริหาร  บจ. ไพลอตนิท สปอรตแวร (2543-ปจจุบัน)
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน / - ไมมี
   กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท
การเขาประชุมกรรมการป 2550 -คณะกรรมการบริษัท   5 / 5  ครั้ง

-คณะกรรมการตรวจสอบ   4 / 4  ครั้ง
จํานวนปที่เปนกรรมการ - 2  ป 
การถือหุนในบริษัท ณ 31/12/2550 - 65,340  หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.02

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
           การแตงต้ังกรรมการบริษัท เปนไปตามขอตกลงของกลุมผูถือหุนที่รวมกันกอต้ังบริษัทฯที่กําหนดใหกรรมการบริษัท มาจาก
ตัวแทนกลุมผูถือหุนใหญตามสัดสวนการถือหุน  โดยคณะกรรมการบริษัท  ประกอบดวยกรรมการจํานวน  11  ทาน  ดังนี้

- กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน
- กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 3 ทาน
- กรรมการที่เปนอิสระ 4 ทาน

          ประธานกรรมการบริษัท แมจะมีความสัมพันธทางสายโลหิตกับกรรมการผูจัดการ แตแตละทานก็มีความเห็นในการดําเนิน
งานที่เปนอิสระตอกัน  ประกอบกับโครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการตัวแทนจากกลุมผูถือหุนใหญอีก 
2 กลุม ซึ่งจะทําใหเกิดการคานอํานาจ และกรรมการที่เปนอิสระ 4 ทานสามารถสอบทานการบริหารอยางอิสระและเที่ยงธรรม  
ดังนั้นจึงมั่นใจไดวาประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ  ไดมีการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ในฐานะที่เปนตัวแทนของผูถือหุน
และมีการถวงดุลกันอยางเหมาะสม

การรวมหรือแยกตําแหนง  
           ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ   ไมเปนบุคคลเดียวกัน  เพื่อใหมีการแบงแยกบทบาทอยางชัดเจน
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

คณะอนุกรรมการ  
           คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท  ดังนี้
           คณะกรรมการบริหาร  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่  4  มกราคม  2543  ประกอบดวยกรรมการบริหาร และผูบริหาร จํานวน  6  ทาน
โดยกําหนดอํานาจหนาที่  ไวดังนี้
                 1.  กําหนดนโยบายการบริหารและทิศทางการดําเนินงาน  ใหสอดคลองกับนโยบาย  และวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดย
                      มุงสรางความมั่นคงและประโยชนสูงสุดใหกับบริษัทฯ
                  2.  กํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                  3.  มีอํานาจอนุมัติการลงทุนซื้อทรัพยสิน คาใชจายอื่นและหรือกูยืมเงินไดในวงเงิน  ครั้งละไมเกิน  30 ลานบาท ในกรณี
                        ที่วงเงินเกิน  30  ลานบาท ใหขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกอนยกเวนในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน
                        ใหอนุมัติสั่งจายไดกอน และแจงที่ประชุมคณะกรรมการใหทราบในภายหลัง
                   4.  กระทําการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย
           คณะกรรมการตรวจสอบ  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2541  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3  ป ประกอบ
ดวยกรรมการ  3  ทาน  ทุกทานเปนกรรมการที่เปนอิสระ  และกรรมการอิสระ 1 ทาน  เปนผูมีความรูดานการบัญชี และการเงิน
มีรายชื่อดังตอไปนี้
                  1. นายสันติชัย   สุเอกานนท   ประธานกรรมการตรวจสอบ
                  2. นายอํานวย  ยศสุข   กรรมการตรวจสอบ
                  3  นายอําพล  รวยฟูพันธ กรรมการตรวจสอบ
                   โดยมี น.ส.ปญจรัตน  จันทรา   เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
                  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ําเสมอ ในป 2550 มีการประชุมทั้งสิ้น 4  ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
กรรมการมีหนาที่พิจารณาและดําเนินการ  ดังตอไปนี้
                 1.  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทกอนนําเสนอตอคณะกรรมการ
                 2.  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท  ประสานกับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับ
                       วัตถุประสงค   ขอบเขต   แนวทาง  และแผนการตรวจสอบ  รวมทั้งปญหาที่พบระหวางการตรวจสอบ และประเด็น
                       ที่ผูสอบบัญชีเห็นวามีสาระสําคัญ
                 3.  ประสานงานกับฝายตรวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการวางแผนการตรวจสอบ   การประเมิน
                       ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  และความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการตรวจสอบภายใน
                       รวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบและปญหาที่พบจากการตรวจสอบภายใน
                 4.   ใหคําปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ  ทั้งของผูสอบบัญชีและฝายตรวจสอบภายใน
                       รวมทั้งติดตามการดําเนินการของฝายจัดการตอขอเสนอแนะดังกลาวเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัททราบ
                 5.  ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฏหมาย และขอกําหนดของหนวยงานที่กํากับและดูแลบริษัท
                 6.  ดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท
           คณะกรรมการสรรหา
                คณะกรรมการสรรหา มีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย กรรมการอิสระ 2 ทาน กรรมการบริหาร 1 ทาน และที่ปรึกษา
กฏหมาย 1 ทาน โดยกรรมการอิสระ ทําหนาที่เปนประธาน  มีอํานาจหนาที่ในการสรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการ 
ตามขอกําหนดของบริษัท  เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อลงมติ
เลือกต้ัง
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

           คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
               บริษัทไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอนแทน  แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ   ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
           คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
               จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่  1 / 2547   บริษัทจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการจํานวน 5 ทาน
ประกอบดวย กรรมการบริหาร 2 ทาน ผูบริหาร 2 ทาน และที่ปรึกษากฏหมาย 1 ทาน ทําหนาที่พิจารณากําหนดนโยบายและระบบ
การบริหารความเสี่ยง ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ต้ังแตกระบวนการบงชี้ วิเคราะหประเมินจัดการ ติดตามและการรายงาน
อยางเปนระบบ รวมทั้งใหการสนับสนุน โดยจัดใหมีการแนะนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงแกหนวยงานภายในตาง ๆ ตลอดจน
ติดตามใหมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอทั่วทั้งบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1.  คณะกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับของบริษัท  ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค
     ขอบังคับ  และมติที่ประชุมผูถือหุน
2.  กําหนดวิสัยทัศน  ทิศทาง  และกลยุทธของบริษัท
3.  ใหความเห็นชอบกลยุทธและนโยบายที่สําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค  เปาหมายทางการเงิน  และแผนงานบริษัทรวมทั้งติดตาม
      ดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนด
4.  จัดใหมีระบบบัญชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี  รวมทั้งดูแลใหมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
     ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.  สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น  รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
6.  กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุม  และดูแลใหผูบริหารมีระบบ  หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
    ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
7. ดูแลใหมีระบบหรือกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม  เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
8.  ทําการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการและกําหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกับผลการดําเนินงาน
9.  ดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทอยางเหมาะสม
10. ใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง  ชัดเจน  โปรงใส  นาเชื่อถือ  และมีมาตรฐานสูง
11.  เปนผูนําและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานที่ดี

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.  กําหนดนโยบายการบริหารและทิศทางการดําเนินงาน  ใหสอดคลองกับนโยบาย และวัตถุประสงคของบริษัท โดยมุงสราง
     ความมั่นคงและประโยชนสูงสุดใหกับบริษัท
2.  กํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไวอยางเครงครัด
3.  มีอํานาจอนุมัติ  และทํานิติกรรม ภายใตกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
4.  กระทําการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
              นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ   ประธานกรรมการ หรือ นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ  กรรมการผูจัดการ 
หรือ นายสุวัฒน  พงษภาสุระ  ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการ 
1.    บริษัทกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการลวงหนาเปนรายป โดยกําหนดใหมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ
       ไตรมาสละ 1 ครั้งเปนอยางนอยและกรรมการแตละคนทราบกําหนดการดังกลาว
2.    ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ รวมกันพิจารณาเรื่องเขาวาระการประชุม
3.    จัดใหมีการสงหนังสือเชิญประชุม  วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการลวงหนา
       อยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม   เพื่อใหมีเวลาพิจารณาขอมูลอยางเพียงพอ
4.    กําหนดใหมีกรรมการเขารวมประชุมครบองคประชุม  เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องสําคัญ ๆ  เชน รายการ
      ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอยที่มีผลกระทบสําคัญตอบริษัท  การขยายโครงการ
      ลงทุน  การกําหนดระดับอํานาจบริหารงาน  การกําหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยง เปนตน
5.   ในที่ประชุม   หากกรรมการคนใดเปนผูมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณา  ตองออกจากที่ประชุม กอนเริ่มการ
      พิจารณาในวาระนั้น ๆ
6.   กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม  ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสาร
      สําคัญอื่น ๆ หากมีขอสงสัย  กรรมการอื่นและฝายจัดการตองดําเนินการเพื่อตอบขอสงสัยนั้น
7.   เลขานุการบริษัทหรือผูไดรับมอบหมายตองจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการใหครบถวนสมบูรณ ภายใน
      เวลาที่กฏหมายกําหนดไว
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ แตละทานสรุป ไดดังนี้
วาระการ
ดํารง การประชุม การประชุม รวม

ตําแหนง วาระปกติ วาระพิเศษ
   1.   นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ 3  ป 4 / 4 1 / 1 5 / 5
   2.   นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ 3  ป 4 / 4 1 / 1 5 / 5
   3.   นายสุวัฒน  พงษภาสุระ 3  ป 4 / 4 1 / 1 5 / 5
   4.   นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ 3  ป 4 / 4 1 / 1 5 / 5
   5.   นายเฉิน  หยาง  ชุง 3  ป - / 1 - / 1
   6.   นายลู  ทัง  เจิน 3  ป 2 / 3 - / 1 2 / 4
   7.   นายหลาน  มู  ชิว 3  ป 2 / 4 - / 1 2 / 5
   8.   นายมาซาโอะ  โคโน 3  ป - / 2 - / 2
   9.   นายชิเกโตะ  ทามาโอกิ 3  ป 2 / 2 - / 1 2 / 3
 10.   นายสันติชัย  สุเอกานนท 3  ป 3 / 4 1 / 1 4 / 5
 11.   นายอํานวย  ยศสุข 3  ป 4 / 4 1 / 1 5 / 5
 12.   ดร. โอฬาร  ไชยประวัติ 3  ป 2 / 4 1 / 1 3 / 5
 13.  นายอําพล  รวยฟูพันธ 3  ป 4 / 4 1 / 1 5 / 5
หมายเหตุ  1. นายเฉิน  หยาง ชุง  พนการจากการเปนกรรมการ เมื่อ  23  เมษายน  2550

2.  นายลู  ทัง  เจิน  เปนกรรมการ เมื่อ 23 เมษายน  2550
3.  นายมาซาโอะ  โคโน  พนจากการเปนกรรมการเมื่อ  14  พฤษภาคม  2550
4.  นายชิเกโตะ  ทามาโอกิ  เปนกรรมการ เมื่อ 14 พฤษภาคม  2550

การเขารวมประชุมของคณะอนุกรรมการ   แตละทานสรุปไดดังนี้
รายชื่อ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ

บริหาร ตรวจสอบ สรรหา บริหารความเสี่ยง
1.  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ  2 / 2
2.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ  2 / 2 1 / 1 1 / 1
3.  นายสุวัฒน  พงษภาสุระ  2 / 2
4.  นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ  2 / 2 1 / 1
5.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ  2 / 2 1 / 1
6.  นายคัง  ชาน   ลุง  2 / 2
7.  นายสันติชัย  สุเอกานนท 4 / 4 1 / 1
8.  นายอํานวย  ยศสุข 4 / 4 1 / 1
9.  นายอําพล  รวยฟูพันธ 4 / 4
10.  นายวันจันทร  ศิวบุณยวงศ 1 / 1 1 / 1
11.  นายศักดา  พิมเมือง 1 / 1

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
รายชื่อ

รายงานประจําป 2550



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการ
               คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป   งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ บริษัทฯ ไดใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการ
ที่ดีที่สุดในการจัดทํางบการเงิน   รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
               คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นไดอยาง
มีเหตุผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง  มีการใชทรัพยสินของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถทราบจุดออนเพื่อ
ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
               ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระเปนผูดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายการทางการเงิน  และการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  รายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบไดแสดงไวในรายงานประจําปแลว

( 2 ) การสรรหากรรมการและผูบริหาร
             คณะกรรมการสรรหา  ทําหนาที่ในการสรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการ  ตามขอกําหนดของบริษัท เสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อลงมติเลือกต้ัง
             สัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุนแตละกลุม - ไทย  4  :  ตางชาติ 3  (ยกเวนกรรมการอิสระ)  เนื่องจากกลุมตระกูล
พลพิพัฒนพงศ กลุมไตหวัน และกลุมญี่ปุน ถือหุนในบริษัทรวมกันเกินรอยละ 60 ดังนั้นการแตงต้ังกรรมการบริษัทจะไมสามารถ
กระทําไดหากไมไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนกลุมดังกลาว
             ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คนและตองมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุน 346,496,592 หุน  จึงจะเปนองคประชุม
             ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด  เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการ ก็ได แตจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
            การแตงต้ังกรรมการตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูได
รับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล ซึ่งไดรับการเลือกต้ังใน
ลําดับถัดมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด  
            บริษัทกําหนดใหมีแผนสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง เพื่อรักษาความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน และพนักงานวา การ
ดําเนินงานของบริษัทจะไดรับการสานตออยางทันทวงที

( 3 )  คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
             บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจนและโปรงใส  ในเกณฑที่เหมาะสมที่จะดํารงไว ซึ่ง
กรรมการและผูบริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯตองการ กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทน
เพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

               จํานวนคาตอบแทน   :   ในป  2550   บริษัท ไดจายคาตอบแทนตาง ๆ ใหแกกรรมการ และผูบริหาร
มีรายละเอียด ดังนี้
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

    คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
       กรรมการ -  คาบําเหน็จกรรมการ

2550 2549
1.  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ ประธานกรรมการ 400,000         400,000        
2.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ กรรมการผูจัดการ 400,000         400,000        
3.  นายสุวัฒน  พงษภาสุระ กรรมการบริหาร 400,000         400,000        
4.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ กรรมการบริหาร 400,000         400,000        
5.  Mr. Chen, Yann -  Chung กรรมการ -                 400,000        
6.  Mr. Lan, Mu - Chiou กรรมการ 400,000         400,000        
7.  Mr. Masao  Kono กรรมการ -                 400,000        
8.  Mr. Shigeto  Kamaoki กรรมการ 400,000         -               
9.  Mr. Lu, Tsung - Jen กรรมการ 400,000         400,000        
10.  นายสันติชัย  สุเอกานนท กรรมการอิสระ 400,000         400,000        
11.  นายอํานวย  ยศสุข กรรมการอิสระ 400,000         400,000        
12. ดร.โอฬาร  ไชยประวัติ กรรมการอิสระ 400,000         400,000        
13.  นายอําพล  รวยฟูพันธ กรรมการอิสระ 400,000         400,000        

รวม 4,400,000      4,800,000    
        กรรมการตรวจสอบ  -  คาตอบแทน

2550 2549
1.  นายสันติชัย  สุเอกานนท ประธานกรรมการตรวจสอบ 480,000         480,000        
2.  นายอํานวย  ยศสุข กรรมการตรวจสอบ 240,000         240,000        
3.  นายอําพล  รวยฟูพันธ กรรมการตรวจสอบ 240,000         160,000        
4.  นายเฉิน  หยาง  ชุง กรรมการตรวจสอบ -                 65,054          

รวม 960,000         945,054        
หมายเหต ุ 1.  นายอําพล  รวยฟูพันธ  ไดรับการแตงต้ังเมื่อวันที่  26  เมษายน  2549

2.  นายเฉิน  หยาง  ชุง  เปนกรรมตรวจสอบระหวางวันที่ 19  มกราคม  -  26  เมษายน  2549

       กรรมการบริหารและผูบริหาร

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน
รวม (บาท) รวม (บาท)

              เงินเดือน 7 21,504,320    7 21,134,280  
              โบนัส 7 7,358,175      7 6,782,110    

รวม 7 28,862,495    7 27,916,390  

     คาตอบแทนอื่น  ที่ไมใชเงิน
        - กรรมการ    :   ไมมี
        -  กรรมการบริหารและผูบริหาร   :   กองทุนสํารองเลี้ยงชีพอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน, รถประจําตําแหนง

รายการ

( หนวย  :  บาท )
ชื่อ  - นามสกุล ตําแหนง

( หนวย  :  บาท )
ชื่อ  - นามสกุล ตําแหนง

ป  2550 ป  2549
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

    คาตอบแทนผูสอบบัญชี
      - คาตอบแทนจากการสอบบัญชีที่บริษัทและบริษัทยอยจายใหสํานักงานสอบบัญชี ป 2550 จํานวน  630,000.-บาท
     -  คาบริการอื่น - ไมมี

( 4 ) นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ  
            คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปรงใสเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงไดกําหนด นโยบายการดําเนิน
งานเพื่อกํากับดูแลกิจการ  โดยครอบคลุมหลักสําคัญ  ดังนี้
                1.  บริษัทฯจะปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย
                2.  คณะกรรมการบริษัทฯมีความมุงมั่นที่จะสรางความเจริญเติบโตที่ย่ังยืนของบริษัทฯในระยะยาว โดยจะบริหาร
                      กิจการของบริษัทฯดวยความระมัดระวังและรอบคอบภายใตกรอบขอกําหนดของกฏหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ
                      ทั้งนี้คณะกรรมการจะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอผูถือหุนและผูมีสวน
                      ไดเสียอื่น ๆ ตลอดจนจะดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และรับผิดชอบตอการตัดสินใจ และ
                       การกระทําของตนเอง
                 3.  บริษัท จะดําเนินงานดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
                  4.  บริษัท จะดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ  และจะบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม
                  5.  บริษัท ไดกําหนดนโยบายอันเปนทิศทางการดําเนินงานของบริษัทที่สําคัญไวลวงหนาทุกป  คณะกรรมการบริษัทฯ
                        จะใหความสําคัญตอระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน โดยจะกํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตาม
                        นโยบายที่มีประสิทธิภาพ
                   6.  บริษัท ไดจัดทําจริยธรรมธุรกิจ   เพื่อใหกรรมการ   ผูบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

          ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
                คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธะกิจ กลยุทธ เปาหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน

          ความขัดแยงทางผลประโยชน
                คณะกรรมการไดดูแลบริหารงานอยางระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเมื่อเกิด
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไดพิจารณาตามความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง โดยกําหนดใหมีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย โดยราคา และเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก และเปดเผยรายละเอียด มูลคา
รายการ คูสัญญา เหตุผล / ความจําเปนไวในรายงานประจําป  และแบบ 56-1  ตลอดจนไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินในหัวขอ  ขอมูลทั่วไปและรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวของกันดวย
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

          ผูมีสวนไดเสีย
                คณะกรรมการรับรูและตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ และมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ
ระหวางบริษัท กับผูมีสวนไดเสียในการสรางสรรคประโยชนระหวางกัน และดูแลใหมั่นใจวา ผูมีสวนไดเสียทั้งหลายไดรับการ
คุมครองและการปฏิบัติดวยดี โดยไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดแกผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขง
ทางการคา และสังคมสวนรวม โดยกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานอยางชัดเจนไวในจริยธรรมธุรกิจ
รวมทั้งไดจัดใหมีชองทางที่ผูมีสวนไดเสียจะสามารถรองเรียนตอบริษัท ในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรม จากการปฏิบัติของ
บริษัทไมวาจะโดยกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัท

          การบริหารความเสี่ยง
                คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง และเห็นวากระบวนการดังกลาว เปนองคประกอบ
หนึ่งที่สําคัญที่สุดของการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ข้ึน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค กลยุทธิ์ในการบริหารความเสี่ยง และระดับ
ความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได รวมทั้งชี้แจงเรื่องเหลานี้ใหทุกคนในองคกรไดรับทราบ เพื่อจะไดตระหนักถึงความสําคัญ และเปน
การสรางวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงใหเกิดในทุกระดับของบริษัท ใหสามารถนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่องสม่ําเสมอใหทันตอ 
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหเปนการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดูแลใหมีการกําหนดวิธีติด-
ตามผลการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เนื่องจากเปนขั้นตอนสุดทายที่สําคัญมีผลตอความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง
และกําหนดใหตองรายงานผลตอคณะคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา

          จริยธรรมธุรกิจ
                คณะกรรมการไดอนุมัติระเบียบวาดวยจริยธรรมธุรกิจ   เพื่อสงเสริมให กรรมการ  ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ
ยึดถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอเปนปกติวิสัย ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดลงนามรับเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ
ดังกลาว และยืนยันการปฏิบัติตาม ซึ่งถือเปนกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการไดมอบหมายให
มีผูรับผิดชอบทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติอยางตอเนื่องและปรับปรุงระเบียบดังกลาวใหเหมาะสมอยูเสมอ
                คณะกรรมการบริษัทมีความต้ังใจอยางยิ่งที่จะสรางกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ที่เปนมาตรฐานและใหกระจาย
การปฏิบัติไปสูพนักงานทุกระดับทั่วทั้งบริษัท เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางแทจริง จึงขอใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1   ซึ่งไดรับอนุมัติการ
แกไขปรับปรุง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 (นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีไดรับการอนุมัติครั้งแรกจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2547 เมื่อวันที่ 25  มีนาคม  2547)
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

          เลขานุการบริษัท
               บริษัทจัดใหมี เลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
               *  ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของบริษัทและติดตามใหมีการ
                   การปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ําเสมอ  รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ
               *  จัดการประชุมผูถือหุน  และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฏหมาย  ขอบังคับของบริษัท และขอพึงปฏิบัติตาง ๆ
               *  บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
                   ผูถือหุน และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
               *  ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานขอสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตามระเบียบและขอกําหนดของ ตลาดหลักทรัพย
                   แหงประเทศไทย  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
               *  ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบถึงสิทธิตาง ๆ และขาวสารของบริษัท
               *  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

          สังคมและสิ่งแวดลอม
                บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยยึดหลัก " ใชคนเพื่อสรางงาน และใชงาน เพื่อสรางคน "
ในป 2550  บริษัทดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อสังคม และสิ่งแวดลอม  ดังนี้  
                1.  จัดทําโครงการรณรงค เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต และสรางจิตสํานึกใหกับพนักงาน เชน

*  โครงการ   สัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน 
*  โครงการ   ปลูกตนไมในที่สาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
*  โครงการ   บริจาคโลหิต 
*  โครงการ   สัปดาหอนุรักษพลังงาน 
*  โครงการ   ลดทิ้ง  ลดใช  ลดมลพิษทางอากาศ   เปนตน

                2.  นํามาตรการอนุรักษพลังงานมาใชในกระบวนผลิต โดยเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อ
มุงเนนการใชทรัพยากรใหคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด เปนผลให ตนป 2551 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกาศรับรองวา "  บริษัทมีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในระดับดีเยี่ยม "

          ความสัมพันธกับผูลงทุน
                คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา ขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและมิใชการเงิน  ลวนมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท คณะกรรมการจึงมีนโยบายใหฝายบริหาร เปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงกับ
ความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ซึ่งบริษัทไดใหความสําคัญ และยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในสวนของงานดาน
ลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทไมไดจัดต้ังหนวยงานขึ้นเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีไมมากนัก แตไดมอบหมายให
เลขานุการบริษัท ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยผูลงทุนสามารถ
ดูขอมูลของบริษัทไดทาง Website :  www.cmfrozen.com  หรือติดตอขอทราบขอมูลไดที่ โทร. 02-238-4091 หรือที่ E-mail  
address :  info@cmfrozen.com
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( 5 )  การดูแลการใชขอมูลภายใน
           บริษัทกําหนดใหมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยบริษัทจะไมเปดเผยขอมูลภายในตอสาธารณชนกอนการรายงาน
สารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูบริหารตองรายงานการซื้อขาย และการถือครองหลักทรัพยของบริษัททุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีขอหามมิใหผูบริหารซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงกอนการรายงานสารสนเทศตอตลาด
หลักทรัพยฯ 1  เดือน และหลังการรายงานสารสนเทศ 2 สัปดาห และบริษัทไดนําแนวทางปฏิบัติที่ดีของสํานักงานคณะกรรม
การกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาถือปฏิบัติอยางเครงครัด

( 6 )  บุคลากร
ชาย หญิง รวม

ฝายบริหาร / ธุรการ 91                   67                   158                 
ฝายผลิต / ชางเทคนิค 346                 1,067              1,413              
พนักงานรายวัน, รายเหมา 104                 153                 257                 

รวม 541                 1,287              1,828              

-  บริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน หรือขอพิพาทดานแรงงานอยางมีนัยสําคัญ  ในระยะ 3 ปที่ผานมา
-  ผลตอบแทนรวมของพนักงาน จํานวน 177,840,772.-  บาท ประกอบดวย เงินเดือน   คาแรง   โบนัส   คาลวงเวลา  คาเบี้ยขยัน
   คารักษาพยาบาล   คาประกันภัยกลุม   เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 3 % ของเงินเดือน
- บริษัทมีการพัฒนาพนักงานเปนประจําทุกป โดยการเชิญวิทยากรภายนอก มาทําการอบรมใหความรูทั้งในดานการปฏิบัติงาน
   ความปลอดภัยในการทํางาน และการพัฒนาองคกรรวมกัน นอกจากนั้น บริษัทยังจัดสงพนักงาน ไปรับการอบรมตามสถาน
   จัดฝกอบรมตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ

10.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
          บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานจึงไดกําหนด
ภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน และผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษร มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของ
บริษัทฯใหเกิดประโยชน และมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชี รวมทั้งระบบการรายงาน
ที่มีประสิทธิผล
          บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายใน ซึ่งแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทไดดําเนินตามแนวทางที่กําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมายและขอกําหนดของบริษัทฯ ตามสายงานการบังคับบัญชา
ฝายตรวจสอบภายในตองรายงานตอกรรมการผูจัดการ แตสําหรับการรายงานตามหนาที่ ฝายตรวจสอบภายในตองรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบ จะเปนผูทําการประเมินผลงานของฝายตรวจสอบดวย
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การบริหารความเสี่ยง
          คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง และเห็นวากระบวนการดังกลาวเปนองคประกอบหนึ่ง
ที่สําคัญที่สุดของการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพข้ึน
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค กลยุทธิ์ในการบริหารความเสี่ยง และระดับ
ความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได รวมทั้งชี้แจงเรื่องเหลานี้ใหทุกคนในองคกรไดรับทราบเพื่อจะไดตระหนักถึงความสําคัญ และเปน
การสรางวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงใหเกิดในทุกระดับของบริษัท ใหสามารถนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่องสม่ําเสมอใหทัน
ตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหเปนการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดูแลใหมีการกําหนด
วิธีติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เนื่องจากเปนขั้นตอนสุดทายที่สําคัญมีผลตอความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงและกําหนดใหตองรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา

11.  รายการระหวางกัน
        รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
             คณะกรรมการไดดูแลบริหารงานอยางระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเมื่อเกิดรายการ
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และไดพิจารณาตามความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง โดยกําหนดใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ
คูสัญญา เหตุผล / ความจําเปนไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 แลว  ตลอดจนไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในหัวขอ  ขอมูลทั่วไป และรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวของกันดวย

          บริษัท พี. พี. ฟูดสซัพพลาย  จํากัด
              บริษัท พี. พี.  ฟูดสซัพพลาย จํากัด ซึ่งมีผูบริหารที่มีความสัมพันธกับผูถือหุนใหญของบริษัท เปนตัวแทนจําหนาย
ในประเทศมีมูลคาการจําหนายในป  2550  จํานวน  14.9  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.2 ของมูลคาการจําหนายในประเทศ
จํานวน  207.1   ลานบาท

          ITOCHU  CORPORATION
             Itochu  Corporation เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไป ในประเทศญี่ปุน บริษัทนี้ถือหุนของบริษัทรอยละ 13.23 และ
มีตัวแทนเปนกรรมการของบริษัท 1 ทาน คือ Mr. Shigeto  Tamaoki  มูลคาการจําหนายผานบริษัท Itochu  Corporation ในป
2550 จํานวน 117.0  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.2 ของมูลคาการสงออกจํานวน  825.9  ลานบาท

          ING  SHIANG  CO.,LTD.
              Ing  Shiang  Co.,Ltd.  เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไปในประเทศ ไตหวัน โดยมีผูจัดการคือ Mr. Lu, Tsung - Jen
ซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทฯ และยังเปนกรรมการของบริษัทฯอีกดวย ในป 2550 มีมูลคาการจําหนายสินคาผานบริษัท  Ing  Shiang
 Co.,Ltd. จํานวน  1.9  ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 0.2  ของมูลคาการสงออก  จํานวน  825.9  ลานบาท
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

          บริษัท  อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง  จํากัด
              บริษัท อะกรีฟูด โพรเซสซิ่ง จํากัด (AFP) เปนบริษัทที่เกิดขึ้นจากการรวมทุนระหวางบริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด 
(มหาชน) ดวยสัดสวนการลงทุน 51  %  กับบริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด (RKI)  ดวยสัดสวน
การลงทุน 49  %  เพื่อดําเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไป ในปจจุบัน  AFP รับซื้อสินคาขาวโพดหวานกระปอง และขาวโพดหวานแชแข็ง
จากบริษัท  เชียงใหมโฟรเซนฟูดส  จํากัด (มหาชน)  ตอมาเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2547  บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนหุนสามัญที่  RKI
ถืออยูใน AFP รอยละ 49  ทั้งหมด คิดเปนเงินประมาณ 8.1 ลานบาท เปนผลใหบริษัทฯมีสัดสวนการถือหุนใน AFP เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 51 เปนรอยละ 100
              ในป 2550 บริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด ซื้อทั้งสิ้น 180.4  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 87.1  ของมูลคาการจําหนาย
 ในประเทศจํานวน 207.1 ลานบาท และเชาอาคารสํานักงานจากบริษัท  เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)  ชั้น 4 เลขที่ 
149 / 32 - 33  ซอยแองโกลพลาซา  ถ.สุรวงศ  แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ พื้นที่ จํานวน 102 ตารางเมตร  อัตราเชา
เดือนละ  25,500.-  บาท โดยทําสัญญาเชาปตอป

              บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาขายสินคาใหกับบริษัทที่เกี่ยวของ ตามราคาตลาด ซึ่งเปนราคาเดียวกับที่ขายใหกับ
บุคคลภายนอก  

              ความจําเปนที่ตองทํารายการระหวางกัน เนื่องจากบริษัทกอต้ังขึ้นจากความรวมมือกันทางธุรกิจระหวางนักลงทุน ไทย
ญี่ปุน ไตหวัน เพื่อผลิตและสงออกผักผลไมแชแข็ง ไปยังประเทศญี่ปุน และผูรวมทุนชาวญี่ปุน และ ไตหวัน ตางก็มีฐานลูกคา
อยูแลวจํานวนหนึ่ง ทําใหเปนความไดเปรียบของบริษัทที่สามารถผลิตสินคา โดยมีตลาดรองรับอยูแลว ดังนั้น บริษัทจึงใชฐาน
ลูกคาของผูรวมทุนเปนฐานการสงออกไดเปนอยางดี ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ไดพยายามเสาะหาลูกคารายใหมเพิ่มขึ้นดวย
สําหรับการขายในประเทศ บริษัทขายผานบริษัท พี. พี. ฟูดส ซัพพลาย จํากัด ซึ่งมีผูบริหารที่มีความสัมพันธกับผูถือหุนใหญของ
บริษัท ดวยเหตุผลที่วา ประเทศไทยเปนประเทศที่มีผักผลไมสดในฤดูกาลจํานวนมาก สามารถหาซื้อไดตลอดทั้งป และมีราคาถูก
ทําใหตลาดผักผลไมแช แข็งในประเทศ ไมไดรับความนิยม และที่สําคัญคือ มีราคาแพง ประกอบกับในประเทศไทย บริษัท มีลูกคา
นอยราย บริษัทจึงมีความจําเปนที่จะตองขายผานบริษัทดังกลาว เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนาย และเพื่อระบายสินคาที่บริษัทไม
สามารถสงออกได อยางไรก็ดี บริษัทพรอมที่จะรับลูกคารายใหมทุกรายที่มีความประสงคที่จะนําสินคาของบริษัทไปจําหนาย
 โดยกําหนดราคาขายตามราคาตลาดเหมือนกันทุกราย
          สําหรับขั้นตอนการทํารายการระหวางกันนั้น เปนไปตามกลไกทางธุรกิจทุกประการ ทั้งในดานการกําหนดราคา การให
สวนลด การใหเครดิต โดยเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง โดยการอนุมัติของผูบริหารสวนผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ไมมีสวน
ในการอนุมัติดังกลาว อยางไรก็ตาม การกําหนดราคา การใหสวนลด และการใหเครดิต เปนไปตามกลไกตลาด ซึ่งบริษัทไดถือ
ปฏิบัติเชนเดียวกันกับลูกคาของบริษัททุกราย
          ในอนาคตบริษัทยังคงทํารายการระหวางกันตอไป   โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดที่บริษัทจะไดรับเปนหลัก

12.  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
          ( ก )  ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ
                        ในป  2550  บริษัทฯมีปริมาณการขาย จํานวน  21,850  ตัน  เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน  670  ตัน  หรือคิดเปน
รอยละ 3.2    และตํ่ากวาแผนการขายที่วางไว จํานวน  550  ตัน หรือคิดเปนรอยละ  2.5
          ( ข )  ผลการดําเนินงาน
                        ในป  2550  บริษัทฯมีกําไรสุทธิ จํานวน  99.9  ลานบาท  ลดลง จากป 2549   จํานวน  5.8  ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ  5.5   มีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน)

รายได
               - รายไดจากการขาย (ลดลง)  เกิดจาก
                         รายไดจากการขายลดลง จากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย (ลดลง) (77.8) ลานบาท
                         รายไดจากการขายเพิ่มขึ้น  จากราคาขายถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 52.2                ลานบาท
                         รายไดจากการขายเพิ่มขึ้น  จากปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 10.8                ลานบาท
               -  กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (ลดลง) (12.4) ลานบาท
               -  รายไดอื่น เพิ่มขึ้น 9.8                  ลานบาท

รวมรายได (ลดลง) (17.4) ลานบาท
คาใชจาย
               -  ตนทุนขาย  เพิ่มขึ้น 32.8                ลานบาท
               -  คาใชจายอื่น (ลดลง) (9.0) ลานบาท
               -  ขาดทุนจากการลดมูลคาเงินลงทุนในบริษัท (ลดลง) (16.8) ลานบาท
               -  ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน (ลดลง) (21.4) ลานบาท

รวมคาใชจาย  (ลดลง) (14.4) ลานบาท
กําไรสุทธิ (ลดลง)  -  งบการเงินเฉพาะกิจการ (3.0) ลานบาท
ขาดทุนจากบริษัทยอย ( อะกรีฟูดฯ ) เพิ่มขึ้น (2.8) ลานบาท
กําไรสุทธิ (ลดลง)  -  งบการเงินรวม (5.8) ลานบาท
          ( ค )  ฐานะการเงิน
                        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยจํานวน 1,226  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 30 ลานบาท โดยเปน
การ(ลดลง) ของเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นจํานวน (9) ลานบาท ลูกหนี้การคา เพิ่มขึ้น 10 ลานบาท สินคา
คงเหลือเพิ่มขึ้น 64  ลานบาท สินทรัพยถาวร-สุทธิ (ลดลง) จํานวน(38) ลานบาท สินทรัพยอื่น เพิ่มขึ้น จํานวน 3 ลานบาท
                       บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง อยูที่ระดับ 8.8 และอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว อยูที่ ระดับ 3.3 ซึ่งถือวาดี 
ในขณะที่บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อยูที่ระดับ 0.1 เทานั้น
                        บริษัทฯ มีรายจายเพื่อการลงทุนในสินทรัพยถาวร จํานวน 33 ลานบาท โดยใชเงินจากแหลงเงินทุนที่ไดจากการ
ดําเนินงานของบริษัท
                        ในสวนของบริษัทยอย ในป 2550 บริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด มีสินทรัพยรวม จํานวน 46.7  ลานบาท 
มีหนี้สินรวม จํานวน 19.3  ลานบาท และมีสวนของผูถือหุน จํานวน  27.4  ลานบาท
          ( ง )  ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
                        ในป 2551 บริษัทฯเชื่อวาจะสามารถสงออกได ประมาณ 23,100 ตัน และคาดวาผลการดําเนินงาน จะตํ่ากวาป 
2550 พอสมควร

13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
            - ไมมี -
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