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ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป 
ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือบริษัท บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด  ( มหาชน ) 
ท่ีตั้งส านักงาน 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
ทะเบียนเลขท่ี 0107537000513 
โทรศัพท์ 0-2238-4091, 0-2634-0061-4 
โทรสาร 0-2238-4090 
Website www.cmfrozen.com 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผักผลไม้แช่แข็ง เช่น ถั่วแขก  ถั่วแระ  แครอท  ข้าวโพดฝักออ่น 
 ข้าวโพดหวาน  มะม่วง  สัปปะรด  เงาะ  มังคุด  ลิ้นจี่  ล าไย  เป็นต้น 
ก าลังการผลิต 42,000  ตัน ต่อ ปี 
โรงงาน ( สาขา ) โรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองจอ๊ม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
 โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 381,146,251 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินรวม 381,146,251 บาท 
ทุนช าระแล้ว หุ้นสามัญ 381,145,725 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินรวม 381,145,725 บาท 

 
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ  10  ขึ้นไป 
ช่ือบริษัท Agrifood  Processing  Co., Ltd. 
ท่ีตั้ง 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
ประเภทธุรกิจ จ าหน่าย Frozen Sweet Corns and Pouch Sweet Corns 
ทุนจดทะเบียน 120  ล้านบาท 
ทุนช าระแล้ว 30  ล้านบาท 
สัดส่วนการถอืหุ้น บริษัทฯ ถือหุ้น 100 % 
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นิติบุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหุ้น บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากัด 

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

ผู้สอบบัญชี นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 0218 หรือ 
น.ส. นงราม  เลาหอารีดลิก  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4334 
ส านักงาน เอเอสที มาสเตอร์  เลขท่ี 790/12 ทองหล่อทาวเวอร์ 
ซ.ทองหลอ่ 18  ถ.สุขุมวิท 55  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
โทร. 0-2381-5716, 0-2381-8016 

ท่ีปรึกษากฏหมาย นายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์   
บริษัท วิศาลและเพ่ือนทนายความ จ ากัด 
เลขท่ี 83-85  ซ.อนุมานราชธน  ถ.เดโช  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2266-8217-8 

สถาบันการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
Mizuho Corporate Bank, Ltd. – Bangkok Office 
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุของบริษัทฯ 
             ข้อมูลจากงบการเงิน                                                                                                         ( หน่วย  :  พันบาท ) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
2553 2552 2551 2553 2552 2551 

สินทรัพย์รวม 1,358,830 1,305,482 1,270,155 1,345,187 1,289,365 1,258,285 
หนี้สินรวม 87,860 97,415 74,022 86,466 95,083 71,824 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,270,970 1,208,067 1,196,133 1,258,721 1,194,282 1,186,461 
รายได้จากการขาย 1,367,578 1,321,455 1,275,570 1,349,072 1,294,066 1,239,871 
รายได้รวม 1,410,874 1,336,247 1,292,067 1,388,513 1,306,608 1,258,081 
ก าไรขั้นต้น 338,720 408,062 348,578 321,855 381,700 316,344 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 158,188 211,167 142,306 159,724 207,054 136,680 

 
                อัตราส่วนทางการเงิน 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
2553 2552 2551 2553 2552 2551 

อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย                               % 11.57 15.98 11.16 11.84 16.00 11.02 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น             % 12.45 17.48 11.90 12.69 17.34 11.52 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม                 % 11.64 16.18 11.20 11.87 16.06 10.86 
ก าไรสุทธิ ต่อ หุ้น                                                บาท 0.42 0.55 0.37 0.42 0.54 0.36 
เงินปัผล    ตอ่ หุ้น                                                บาท 0.35 0.50 0.30 0.35 0.50 0.30 
หุ้นปันผล  ต่อ หุ้น                                               บาท - - 0.10 - - 0.10 
มูลค่าตามบัญชี ต่อ หุ้น                                       บาท 3.33 3.17 3.14 3.30 3.13 3.11 
มูลค่าสินทรัพย์รวมสุทธิ ต่อ หุ้น                         บาท 3.57 3.43 3.33 3.53 3.38 3.30 
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ค าชี้แจงจากประธานกรรมการ 
 
เรียนท่านผู้ถือหุ้น 
 
                   ในปี 2553 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,367.6 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2552 จ านวน 46.1 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.5 มีก าไรสุทธิ จ านวน 158.2 ล้านบาท (ลดลง) จ านวน (53.0) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.1 มีปริมาณการขายในปี 
2553 จ านวน 26,458 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2552 จ านวน 2,420 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1  
 
                   มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จ านวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 
0.35 บาท คิดเป็นเงิน จ านวน 133,401,003.75 บาท 
 
                   ส าหรับในปี 2554 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการขายไว้ท่ี 27,000 ตัน  ท้ายนี้ บริษัทฯ เช่ือว่าภายใต้ความพยายามและความ
เช่ือม่ันของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัทฯ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ และมีผลประกอบการท่ีดีเพ่ือท่ีบริษัทฯ 
จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 

(นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์) 
ประธานกรรมการ 

วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2554 
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ค าชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน  ท่านผู้ถือหุน้ 
 
                    ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน คอื 
นายสันติชัย  สุเอกานนท์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ดร. อ านวย  ยศสุข  และนายอ าพล  รวยฟูพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ  
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคระกรรมการของบริษัทท่ีระบุไว้ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

                   ในปี 2553  คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม จ านวน 4 ครั้ง  โดยได้เชิญผู้สอบบัญชี  ฝ่ายบริหารท่ีเกี่ยวข้อง 
และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม เพ่ือสอบทานตามขอบเขตและความรับผิดชอบ มีสาระ ส าคัญสรุปได้ดังน้ี 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน ประจ าปี 2553 รับฟังรายงาน และข้อช้ีแจงจากฝ่ายบริหาร และผู้สอบ
บัญชีในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ  จงึมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว
ถูกต้องตามควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท  บริษัทย่อย  และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน และมี
ความเห็นว่าข้อมูลของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันได้รับการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้องและเพียงพอแล้ว 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท  
โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นท่ีมีสาระส าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่อย่างใด 

4. เสริมสร้างความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  ให้ความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี  และสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล  โดยทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายใน ท่ีมีนัยส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อ
บริษัท 
 

 
 
 

(นายสันติชัย  สุเอกานนท์) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554 
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรพัย ์
1.  ปัจจัยความเสี่ยง 
ด้านปัจจัยธรรมชาติ 
                 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แช่แข็ง  ซึ่งต้องใช้ถั่วแขก, ถั่วแระ และข้าวโพดหวาน เป็นวัตถุดิบส าคัญ
ในการผลิต ในสัดส่วนร้อยละ 41 ของต้นทุนการผลิต  แต่เนื่องจากวัตถุดิบชนิดน้ีเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง
ธรรมชาติเป็นหลัก  ซึ่งบริษัทอาจได้รับผลกระทบ และท าให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าวได้ 
                 มาตรการรองรับความเสี่ยงในกรณีนี้คือ บรษิัทใช้วิธีเพ่ิมปริมาณการผลิตในรุ่นถัดไป ให้มากขึ้น  เนื่องจากวัตถุดิบของ
บริษัท สามารถปลูกปีละ 2-3 รุ่น และมีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียงประมาณ 30 วัน  ดังน้ัน หากการเพาะปลูกรุ่นใดมีปัญหา  บริษัท
ก็จะเพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกในรุ่นถัดไปให้มากขึ้น 
ด้านการตลาด 
                 ปัจจุบันบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แช่แข็งไปยังตลาดญี่ปุ่น คิดเป็นมูลค่า 1,025.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.0 
ของยอดขายรวม  ซึ่งการพ่ึงพิงตลาดญี่ปุ่นในสัดส่วนท่ีสูงนี้ ท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทอาจได้รบัผบกระทบจากการท่ี
เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัว และ/หรอืมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าของประเทศดังกล่าว 
                 อย่างไรก็ตาม จากการท่ีผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพและชาวญี่ปุ่น
เอง ก็นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ถั่วแขก และถั่วแระแช่แข็ง  ดังน้ัน ผลกระทบจากการพ่ึงพิงตลาดญี่ปุ่นเป็นหลักจึงอยู่ในระดับความเสี่ยง
ไม่สูงนัก 
                 มาตรการรองรับความเสี่ยงในกรณีนี้คือ บริษัทฯได้พยายามหาตลาดอื่นในทวีปยุโรปและอเมริกา โดยในปี 2553 บริษัทฯ 
สามารถส่งออกไปยังตลาดดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของยอดขายรวม 

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

                 จากการท่ีบริษัทฯมีมูลค่าการส่งออก คิดเป็นร้อยละ 82.2 ของยอดขายรวม และบริษัทฯขายสินค้าเป็นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯท้ังหมด  ดังน้ัน บริษัทฯอาจได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้น จะส่งผลให้บริษัทฯได้รับเงินบาทจาก
การแปลงค่าน้อยลง 

                 มาตรการลดความเสี่ยงในกรณีนี้ บริษัทฯได้ท าสัญญาซื้อขายเงินเหรียญสหรัฐฯล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้พอสมควร โดยบริษัทฯจะขายเงินล่วงหน้า ระยะเวลา 3 - 12 เดือน ครั้งละ
ประมาณ 200,000-1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ 
ด้านคุณภาพของสินค้า 
                ด้านคุณภาพสินค้าท่ีต้องปลอดจากสารเคมี  ท าให้บริษัทฯมีความเสี่ยงในด้านการคืนสินค้าจากลูกค้า หากไม่สามารถ
ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ปลอดสารเคมีตามสัญญาท่ีตกลงกับลูกค้า 
                มาตรการการควบคุมคุณภาพของสินค้า ซึ่งเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากสารเคมีตกค้างนั้น บริษัทฯได้ท าการเข้มงวดเกี่ยวกับ
การใช้สารเคมีอย่างมาก โดยบริษัทฯได้จัดหาเครื่องตรวจหาสารเคมีตกค้าง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีอยู่จ านวน 6 เครื่อง สามารถตรวจหา
สารเคมีตกค้างได้มากกว่า 250 ชนิด ในขณะท่ีบริษัทฯใช้สารเคมี ประมาณ 20 ชนิด 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
(1) ประวัติความเป็นมา 

บริษัทฯประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกผัก ผลไม้แช่แข็ง ตั้งแต่ปี 2533  โดยความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง
นักลงทุนไทย ไต้หวัน และญี่ปุ่น  มีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการกลุ่มคนไทย 5 คน (ไม่รวมกรรมการ
อิสระ) น าโดยนายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ และกลุ่มต่างด้าว 2 คน บริษัทฯได้รับอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2536 และเริ่มท าการซื้อ-ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เม่ือวันท่ี 25 
มกราคม 2536 และบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่ปี 2531 จนถึง
ปัจจุบัน 
(2)   การประกอบธุรกิจของบริษัท  บริษัทย่อย  และสัดส่วนรายได้ 
                        บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและส่งออกผัก ผลไม้แช่แข็ง  ซึ่งเป็นการน าเอาผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบ ผ่าน
กระบวนการผลิต แล้วน าไปเก็บไว้ท่ีห้องเก็บอุณหภูมิ ประมาณ -25 องศาเซลเซียส 
                                  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้ 
                                  ผักแช่แข็ง เช่น ถั่วแขก ถั่วแระ แครอท ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน เป็นต้น 
                                  ผลไม้แช่แข็ง เช่น มะม่วง  สัปปะรด เป็นต้น 
                                  ขา้วโพดหวานบรรจุถุง (Pouch) 
 
โครงสร้างรายได้     เฉพาะของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
                                                                                                                                                        ( หน่วย : พันบาท ) 

ตามผลิตภัณฑ์ 2553 % 2552 % 2551 % 
ผักแช่แข็ง 1,346,700 99.8 1,292,202 99.9 1,227,346 99.0 
ผลไม้แช่แข็ง 209 - 493 - 12,525 1.0 
ข้าวโพดหวาน (ถุง) 2,163 0.2 1,372 0.1 - - 

รวม 1,349,072 100.0 1,294,067 100.0 1,239,871 100.0 

 
 

ตามตลาดผลิตภัณฑ์ 2553 % 2552 % 2551 % 
ต่างประเทศ 1,109,487 82.2 1,057,959 81.8 1,013,074 81.7 
ในประเทศ 239,585 17.8 236,108 18.2 226,797 18.3 

รวม 1,349,072 100.0 1,294,067 100.0 1,239,871 100.0 
หมายเหตุ  ยอดขายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกทางอ้อม ซึ่งส่งออกโดย บจก. อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง (บริษัทย่อย) 
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ลักษณะลูกค้า อัตราร้อยละ 

ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ รวม 
มูลค่าการจ าหน่ายรวม 82.2 17.8 100.00 
การจ าหน่าย-ผักแช่แข็ง 82.2 17.8 100.00 
การจ าหน่าย-ผลไม้แช่แข็ง - 100.0 100.00 

 
วัฏจักรของการ 
ประกอบธุรกิจ 

อัตราร้อยละ 

2553 2552 2551 
ไตรมาส 1 23.00 23.00 19.00 
ไตรมาส 2 31.00 32.00 31.00 
ไตรมาส 3 25.00 27.00 27.00 
ไตรมาส 4 21.00 18.00 23.00 

รวม              100.00              100.00              100.00 
 
บริษัทย่อย 
บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จ ากัด เป็นผู้จัดจ าหน่ายข้าวโพดหวานแช่แข็ง และข้าวโพดหวานบรรจุถุง (Pouch) 
                 โครงสร้างรายได้                                                                                                                                       ( หน่วย : พันบาท ) 

รายได้ 2553 % 2552 % 2551 % 
รายได้จากการขาย 248,377 98.2 248,206 98.9 248,489 99.8 
รายได้อื่น 4,475 1.8 2,871 1.1 533 0.2 

รวม 252,852 100.0 251,077 100.0 249,022 100.0 
 

               ( 3 )   เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
                                บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายการด าเนินธุรกิจ แต่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล 

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
 ( 1 )  ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 
                      ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้แช่แข็ง  ซึ่งผลิตโดยผ่านกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ และได้รับ
การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 9002, HACCP, GMP 
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สิทธิหรือข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 
        บัตรส่งเสริมการลงทุน 
            เลขท่ีบัตรส่งเสริม    บัตรท่ี 1  เลขท่ี  1727/สอ/2531 
                                             บัตรท่ี 2  เลขท่ี  1063/สอ/2536 
                                             บัตรท่ี 3  เลขท่ี  1397/2537 
                                             บัตรท่ี 4  เลขท่ี  1465/2542 
                                             บัตรท่ี 5  เลขท่ี  1545(3)/2547 

รายการ บัตรท่ี 1 บัตรท่ี 2 บัตรท่ี 3 บัตรท่ี 4 บัตรท่ี 5 
โรงงานท่ี 1 1 2 2 2 
บัตรส่งเสริมฯ ลงวันท่ี 12/12/2531 28/4/2536 07/07/2537 28/10/2542 06/07/2547 
ขนาดกิจการ (ตัน / ปี) 10,000 5,000 12,000 15,000 5,850 
อายุบัตรส่งเสริมฯ ( ปี ) 7 6 8 8 8 
วันท่ีเริ่มบัตรส่งเสริมฯ 01/02/2533 01/11/2537 03/03/2539 01/11/2544 N/A 
วันท่ีสิ้นสุดบัตรส่งเสริมฯ 01/02/2540 01/11/2543 03/03/2547 01/11/2552 N/A 
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ 
     ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็ง 
     บริการหอ้งเย็น 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
 
ใช่ 

ประเภทกิจการ 
    1.3 การผลิตหรอืถนอมอาหาร 
    1.8 การผลิตอาหาร 
    1.17 กิจการหอ้งเย็น 

1.3 1.8 1.8 1.8 1.17 

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 
ได้รับให้หักค่าขนส่ง,ไฟฟ้า ได้ 2 เท่า เป็นเวลา 10     
      ปี นับแต่เริ่มมีรายได้ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

หลังจากบัตรหมดอายุ ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได ้
      นิติบุคคลร้อยละ 50 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

ในฐานะท่ีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน  บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดตามท่ีระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 
         ( 2 )  การตลาดและสภาพการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ทางการตลาด 

                 อุตสาหกรรมผลิตผัก ผลไม้แช่แข็ง ใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย  ผลิตภัณฑ์สามารถคงไว้ซึ่งสีสัน  คุณค่าทาง
โภชนาการ รวมท้ังรสชาด  เสมือนพืชผักสด  ไม่มีวัตถุกนัเสียเจือปน  อีกท้ังสามารถเก็บไว้ได้นาน  สะดวกสบายเม่ือน าออกบริโภค  
นับเป็นผลิตภัณฑ์แนวใหม่ เพ่ิมทางเลือกให้ผู้บริโภค สามารถหาซื้อรับประทานได้ท้ังปี 
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      กลยุทธ์การแข่งขันท่ีส าคัญ 
                 1. คุณภาพของสินค้าท่ีได้มาตรฐาน  สด  อรอ่ย 

                 2. การจัดส่งสินค้าสม่ าเสมอ ในเวลาท่ีลูกค้าตอ้งการ 

                 3. ราคาใกล้เคียงหรือต่ ากว่าคู่แข่งขัน  แต่คุณภาพดีกว่า 

                 4. การให้ส่วนลด  เม่ือสั่งซื้อปริมาณมาก 

                 5. การเยี่ยมเยียนและเอาใจใส่ลูกค้าอย่างใกลชิ้ด 

       จุดเด่น 

                 1. บริษัทมีฐานการตลาดท่ีดี 
                 2. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ล้วนแต่เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ทางด้านการค้าผลิตผลทางการเกษตรมานาน
นับสิบปี 
                 3. ผลิตภัณฑห์ลักของบริษัท เป็นผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพดี สด และมีความปลอดภัย 
                 4. พ้ืนท่ีเพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถท าการปลูกได้เกือบตลอดท้ังปี และปัญหาทางด้านภัยธรรมชาติ เช่น ลม
พายุ  ฝนตกหนัก น้ าท่วมมีโอกาสน้อยกวา่ เม่ือเทียบกับประเทศคู่แข่งเช่น จีน และไต้หวัน 
      จุดด้อย 

                 1. ระยะทางการขนส่งสินค้าท้ังทางบก และทางน้ า  เม่ือเทียบกับคู่แข่งขันในต่างประเทศแล้วไกลกว่า  ท าให้บริษัทมี
ต้นทุนค่าขนส่งท่ีสูงกว่า 

                 2. ความไม่แน่นอนในเรื่องของค่าเงิน 

                 3. ขนาดของพ้ืนท่ีเพาะปลูกมีขนาดเล็ก  การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีการเพาะปลูก และควบคุมการใช้สารเคมีกระท าได้ยากขึ้น 

      ลกูค้าเป้าหมาย 

                 ลูกค้าเป้าหมายของบริษัท คือ ห้างสรรพสินคา้  โรงแรม  ร้านอาหารญี่ปุ่น  ซึ่งจะเน้นในกลุ่มลูกค้าระดับกลางขึ้นไป และ
กลุ่มลูกค้านักธุรกิจท่ีต้องการสินค้าในรูปกึ่งส าเร็จรูป สะอาด ถกูหลักอนามัย และมีความสะดวกในการบริโภค 

      นโยบายการต้ังราคา 

                 บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาพอสมควร  ซึ่งเม่ือเทียบกับราคา ของคู่แข่งขันต่างประเทศ  ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทจะมีราคาใกล้เคียง หรือสูงกว่าเลก็น้อย  แต่มีคุณภาพท่ีดีกว่า 

 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
           ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศเกือบท้ังหมด  โดยผ่านช่องทางการจ าหน่าย คือ 

   ในประเทศ  มีช่องทางการจ าหน่าย 2 ช่องทาง คือ 
1. จ าหน่ายให้ลูกค้ารายยอ่ยประเภทโรงงานโดยตรง ประมาณร้อยละ 0.1 ของยอดขายรวม 

          2.   จ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่ายคือ บริษัท พี.พี ฟูดส์ซัพพลาย จ ากัด มีสัดส่วนการจ าหน่ายร้อยละ 0.8 ของ
ยอดขายรวม และบริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จ ากัด มีสดัส่วนการจ าหน่ายร้อยละ 16.9 ของยอดขายรวม 
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          ต่างประเทศ  มีช่องทางการจ าหน่าย  2  ช่องทาง คือ 
   1.    จ าหน่ายให้ลูกค้าโดยตรง  ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นห้างสรรพสินค้า  ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ ในต่างประเทศ  สัดส่วน

การจ าหน่ายผ่านช่องทางนี้ในประเทศญี่ปุ่น ประมาณร้อยละ 65.5 ของยอดขายรวม และไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 
สวีเดน เดนมาร์ก ไตห้วัน และจีน อีกประมาณ ร้อยละ 6.2 

                               2.   จ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่าย ได้แก่ Itochu Corporation และ Ing Shiang Co.,Ltd.  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท  โดยมีสัดส่วนการจ าหน่ายผ่านช่องทางนี้ ประมาณร้อยละ 10.5 ของยอดขายรวม  โดยบริษัทจะจ่ายค่านายหน้า
ให้กับตัวแทนจ าหน่ายในอัตราร้อยละ 1.5-3 ของยอดขาย (F.O.B.) 

  ผู้แทนจ าหน่าย 
 เนื่องจากสินค้าของบริษัทส่วนใหญ่จ าหน่ายในต่างประเทศดังน้ันการแต่งตั้งผู้แทนจ าหน่าย  บริษัทจะพิจารณาจากความ
เหมาะสม  เพ่ือมิให้มีการแย่งลูกค้ากันเอง และเงื่อนไขส าคัญในการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง ลูกค้าของบริษัทจะเปิด L/C. หรือ 
T/T. ในนามบริษัทโดยตรง  ท าให้ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  บริษัทฯมีหนี้สูญท่ีเกิดจากการจ าหน่ายสินค้าต่ ามาก 

  ลักษณะของลกูค้า 
                      ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ ่ เป็นห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาเก็ดในต่างประเทศ  จากความสมัพันธ์อันดีกับผู้

ร่วมลงทุนและลูกค้า  ท าให้บริษัทไม่สูญเสียลูกค้ารายใดออกไป ในทางกลับกัน  นับแต่บริษัทด าเนินธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2533 
เป็นต้นมา  บริษัทมีแต่ความเจริญก้าวหน้า  และมีผลประกอบการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม โอกาสท่ีบริษัทจะ
สูญเสียลกูค้าท่ีส าคัญก็มีอยู่  บริษัทจึงพยายามเปิดตลาดให้มากขึ้น  โดยในปัจจุบันบริษัทมีตลาดส่งออกอื่น  นอกจาก
ประเทศญี่ปุ่นคือ สหรัฐอเมริกา  สวีเดน  เดนมาร์ก  ไตห้วัน และจีน 

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 
      ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นผลผลิตท่ีรับซื้อจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ  มีพ้ืนท่ีครอบคลุม 14 จังหวัดภาคเหนือคอื 

เชียงใหม่  เชียงราย  แพร่  น่าน  พะเยาว์  ล าพูน  แม่ฮ่องสอน  ล าปาง  พิจิตร  เพชรบูรณ์  ก าแพงเพชร  พิษณุโลก  สุโขทัย และตาก   
โดยท่ีบริษัทจะเป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์  ปุ๋ย  และยาก าจัดศัตรูพืช  ส ารองให้แก่เกษตรกรและบริษัทจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรใน
ราคารับประกัน  ในระหว่างการเพาะปลูกจะมีผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นพนักงานส่งเสริมการเกษตรของบริษัทเป็นผู้คอยให้ความรู้ และให้
ค าแนะน าแก่เกษตรกรในการดูแลรักษา  การใส่ปุ๋ย  และก ากับการใช้เคมีภัณฑ์  เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค และผลผลิตต่อไร่สูงสุด  เมื่อผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้  บริษัทจะรับซื้อในราคาประกัน และหักส่วนของ
เมล็ดพันธ์ุ  ปุ๋ย และยาก าจัดศัตรูพืชออกจากราคาผลผลิต 

ก าลังการผลิต  ปริมาณการผลิต และมูลค่าการผลิต 

รายการ หน่วย 2553 2552 2551 
ก าลังการผลิตเต็มท่ี ตัน 42,000 42,000 42,000 
ปริมาณการผลิตจริง ตัน 22,276 27,242 24,310 
อัตราการใช้ก าลังการผลิต % 53.04 64.86 57.88 
อัตราการเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของปริมาณการผลิต % (18.23) 12.06 0.63 
อัตราการเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของมูลค่าการผลิต % (16.21) 7.88 8.60 

หมายเหตุ  จ านวนกะท่ีผลิตได้ 3 กะ จ านวนกะท่ีผลิตจริง 1-3 กะ ขึ้นอยูก่ับปริมาณของวัตถุดิบท่ีสามารถป้อนเข้าสู่โรงงาน 
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สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ 
ในประเทศ- มีผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ประมาณ 200 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.9 
ต่างประเทศ- บริษัทน าเข้าวัตถุดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.1 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
                  น้ าท้ิงท่ีผ่านกระบวนการผลิตของบริษัท  อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  บริษัทจึงได้น าไปผ่านระบบบ าบัดน้ า
เสีย  เพ่ือให้คุณภาพของน้ าท้ิงเป็นไปตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด  ก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ า  ส าหรับเศษ
วัตถุดิบท่ีเหลือจากการผลิต  บริษัทจะขายในรูปของผลพลอยได้เพ่ือน าไปใช้เป็นอาหารสัตว์  ท าให้ไม่มีของเสียในส่วนน้ีท่ีจะ
ท าให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

     ( 4 )  งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 
                            เนื่องจากบริษัท ผลิตสินค้าเพ่ือเก็บไวข้ายตลอดท้ังปี และบริษัทจัดส่งสินค้าตามค าสั่งของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 
ดังน้ัน จึงไม่มีสินค้าท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 
 

4.   การวิจัยและพัฒนา 
      บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาทางด้าน อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน และท าการทดลองเมล็ดพันธุ์ใหม่ ๆ  
 
รายจ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

หน่วย 2553 2552 2551 
บาท 9,410,222 6,413,332 5,869,058 

 
5.   ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะ 
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ท่ีดินอาคารส านักงานใหญ่ เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพลาซ่า 
ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อท่ี 54.4 ตรว.                                        

เป็นเจ้าของ 25.6 ไม่มีภาระผูกพัน 

ท่ีดิน โรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื้อท่ี 15 ไร่ 36.6 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 3.1 บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ 
วงเงิน 48.29 ล้านบาท  

ท่ีดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื้อท่ี 27 ไร่ 3 งาน 98.9 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 34.7 บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ 
วงเงิน 48.29 ล้านบาท  

ท่ีดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื้อท่ี 15 ไร่ 1 งาน 53.6 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 7.2 ไม่มีภาระผูกพัน 

ท่ีดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื้อท่ี 16 ไร่  108.2 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 9.6 ไม่มีภาระผูกพัน 

ท่ีดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื้อท่ี 6 ไร่  54.3 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 3.2 ไม่มีภาระผูกพัน 

ท่ีดินห้องเย็นใหม่ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ เป็นเจ้าของ 5.4 ไม่มีภาระผูกพัน 
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อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื้อท่ี 8 ไร่ 3 งาน 97 ตรว. 
ท่ีดิน ท่ี อ.บางระก า จ.พิษณุโลก เนื้อท่ี 154 ไร ่ 30 ตรว. เป็นเจ้าของ 15.4 ไม่มีภาระผูกพัน 
อาคารส านักงานใหญ ่4 ช้ัน 3 คหูา เลขท่ี 149/32-34  
ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 5.2 ไม่มีภาระผูกพัน 

อาคารโรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

เป็นเจ้าของ 35.9 บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ 
วงเงิน 48.29 ล้านบาท 

อาคารโรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

เป็นเจ้าของ 68.2 บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ 
วงเงิน 48.29 ล้านบาท 

อาคารห้องเย็น เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

เป็นเจ้าของ 73.5 ไม่มีภาระผูกพัน 

เครื่องจักรท้ังหมด เป็นเจ้าของ 110.7 ไม่มีภาระผูกพัน 

 
6.  โครงการในอนาคต 

บริษัทมีโครงการในอนาคต  แต่ยังอยู่ระหว่างการศึกษา 

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
      ไม่มี 

8.  โครงสร้างเงินทุน 
( 1 ) หลักทรัพย์ของบริษัท 
            บริษัทมีทุนจดทะเบียน 381,146,251 บาท เรียกช าระแล้ว 381,145,725 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 381,145,725 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 
( 2 ) ผู้ถือหุ้น  ขอ้มูล ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2553 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.  บริษัท เกษตรเหนือ จ ากัด 66,755,700 17.51 
2.  Itochu Corporation 50,440,665 13.23 
3.  Itochu (Thailand) Ltd. 25,789,335 6.77 
4.  Nomura Securities Co., Ltd. 19,057,313 5.00 
5.  Mr. Lan  Mu  Chiou + spouse 18,030,830 4.73 
6.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ + คู่สมรส 16,001,200 4.20 
7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 15,460,012 4.06 
8.  นายสุภัทร  พลพิพัฒนพงศ์ 14,815,839 3.89 
9.  นายบาห์รัทบูซัน กวาตรา 10,000,000 2.62 
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10.  Bank Julius Baer and Co., Ltd. 9,000,000 2.36 
รวม 245,350,894 64.37 

ผู้ถือหุ้นอื่น 135,794,831 35.63 
รวม 381,145,725 100.00 

Thai Nationality Shareholders 220,231,063 57.78 
Foreign Nationality Shareholders 160,914,662    42.22 
         Japanese 78,447,470 20.58 
         Taiwanese 51,480,878 13.51 
         British 19,281,701 5.06 
         Swiss 9,198,150 2.41 
         American 1,989,482 0.52 
         English 260,600 0.07 
         German 229,090 0.06 
         Others 27,291 0.01 

 
( 3 )  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

                บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ  เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน 
ประวัติการจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล 

งวด  ป ี อัตรา 
 ( บาท / หุ้น ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

วันท่ีขึ้นเคร่ืองหมาย 
XD 

วันจ่าย 
เงินปันผล 

2548 0.25 314,997,360 08 พ.ค. 2549 25 พ.ค. 2549 
2549 0.35 314,997,360 02 พ.ค. 2550 23 พ.ค. 2550 
2550 0.30 346,496,592 13 พ.ค. 2551 30 พ.ค. 2551 
2551 0.40 346,496,592 13-14 พ.ค. 2552 29 พ.ค. 2552 
2552 0.25 381,145,725 28,31 ส.ค. 2552 11 ก.ย. 2552 
2552 0.25 381,145,725 13-14 พ.ค. 2553 27 พ.ค. 2553 
2553 0.35 381,145,725 12-13 พ.ค. 2554 27 พ.ค. 2554 
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รายการ หน่วย 2553 2552 2551 2550 2549 2548 
ก าไรสุทธิ พันบาท 158,188 211,167 142,306 99,920 105,737 88,386 
จ านวนหุ้น พันหุ้น 381,146 381,146 346,497 346,497 314,997 314,997 
มูลค่าท่ีตราไว้ บาท / หุ้น 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
ก าไรต่อหุ้น บาท / หุ้น 0.42 0.55 0.37 0.30 0.34 0.32 
มูลค่าตามบัญชี บาท / หุ้น 3.33 3.17 3.14 3.46 3.61 4.18 
เงินปันผล พันบาท 133,401 190,573 103,949 103,949 78,749 78,749 
หุ้นปันผล พันบาท       -          - 34,650        - 31,500 - 
เงินปันผล บาท / หุ้น 0.35 0.50 0.30 0.30 0.25 0.25 
หุ้นปันผล บาท / หุ้น            -          - 0.10 - 0.10 - 
Payout ratio % 84.33 90.25 97.39 104.03 104.27 89.10 
หมายเหตุ  จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ปี 2548 จ านวน 277,025,712 หุ้น, ปี 2549 จ านวน 314,997,360 หุ้น และปี 2550 
จ านวน 334,242,096 หุ้น 

 
ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน 
                 คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นความส าคญัของผู้ถือหุ้น  โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้
กระบวนการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องท่ีเห็นว่าส าคญั  เพ่ือบรรจุเป็นวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถและคุณสมบัติท่ีเหมาะสม  เพ่ือรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และสามารถส่งค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ 
และบริษัทยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทท่ีถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น ฉะน้ันในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร
ข้อมูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ รวมท้ังมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระต่อนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัทเพ่ือจัดส่งให้ถึงมือผู้ถือหุ้นกอ่นการประชุม 14 วัน ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้และผู้ถือหุ้นยงัสามารถศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่าน Website ของบริษทัอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา
ศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด  นอกจากนี้บริษทัฯ ยังได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดย
การก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมท่ีเข้าถึงได้สะดวกและมีขนาดเหมาะสม เพ่ือรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และใน
กรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้า
ประชุมและลงมติแทนได้ 
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การประชุมผู้ถือหุ้น 
                 คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัท และมีนโยบายอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ข้อสงสัย เสนอความ
คิดเห็น และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างโปร่งใส ยุติธรรม  และจัดท ารายงานการประชุมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเผยแพร่
รายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผ่านทาง Website ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้
ถือหุ้น 
หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ มีดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรอืหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีและ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
 

9.  การจัดการ 
( 1 )  โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
2.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
3.  นายสวุัฒน์  พงษ์ภาสุระ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
4.  นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
5.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
6.  นายหลาน  มู่  ชิว กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
7.  นายเคนอิจิ  ไท กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
8.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
9.  นายอ านวย  ยศสขุ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
10. นายอ าพล  รวยฟูพันธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
11. ดร. ภูษิต  วงศ์หลอ่สายชล กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
โดยมีนายศักดา  พิมเมือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
2.  นายอ านวย  ยศสขุ กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
3.  นายอ าพล  รวยฟูพันธ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
โดยมีนายสุพจน์  สุทธิประภา  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

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

 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายอ านวย  ยศสขุ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
2.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
3.  นายอ าพล  รวยฟูพันธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
4.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
5.  นายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์ กรรมการ ท่ีปรึกษากฏหมาย 
โดยมีนายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายประภาส   พลพิพัฒนพงศ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
2.  นายสวุัฒน์  พงษ์ภาสุระ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
3.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
4.  นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
5.  นายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์ กรรมการ ท่ีปรึกษากฏหมาย 
6.  นายศักดา  พิมเมือง กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
โดยมีนายศักดา  พิมเมือง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

เจ้าหน้าท่ีระดับบริหาร ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1.  นายคัง  ชาน  ลุง ผจก.อาวุโสฝ่ายโรงงาน ตรี-Food Science 
2.  นายศักดา  พิมเมือง ผจก.ฝ่ายบัญชี ตรี-บัญชี, MBA. 
3.  น.ส. ปิยะลักษณ์  เช้ือผู้ดี ผจก.ฝ่ายโรงงาน ตรี-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
4.  นายรังสิต  โอเจรญิ ผจก.ฝ่ายส านักงาน ตรี-เศรษฐศาสตร์ 
5.  น.ส. วริศรา  เก่งการค้า ผจก.ฝ่ายส านักงาน ปกศ.สูง-สถาบันราชภัฏ 
6.  น.ส. ชนิตา  ทิพารดี รอง ผจก.ฝ่ายบัญชี ตรี-บัญชี 
7.  น.ส. ธนารัตน์  เทพโยธิน รอง ผจก.ฝ่ายส านักงาน โท-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร (M.S.) 
8.  นายไพโรจน์  เจริญสันติ รอง ผจก.ฝ่ายโรงงาน ตรี-วิศวกรรมเครื่องกล 
9.  นายสายรุ้ง  บุญตอม ผช.ผจก.ฝ่ายส านักงาน ตรี-เกษตรศึกษา (พืชสวน) 
10. นายอภิเดช  กุลประยงค ์ ผช.ผจก.ฝ่ายโรงงาน ตรี-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 
11. นายบุญมี  สมัญ ผช.ผจก.ฝ่ายโรงงาน ตรี-พืชไร่ 
12. นายถนอม  ไชยวงศ์ ผช.ผจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ โท-Food Science 
13. นายชาญวิทย์  สุวรรณรัตน์ ผช.ผจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ ตรี-Food Science 

กรรมการบริษัทย่อย – บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จ ากดั 
1. นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ 
2. นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ 
3. นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ 
4. นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ 
5. นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสุระ 
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ประวัติกรรมการ 
1. นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ ์

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
อายุ 77 ปี 
การศึกษา วิชาการบัญชี, ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ DAP-15 
ประสบการณ์การท างาน ประธานกรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง(2546-ปัจจุบัน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553 คณะกรรมการบริษัท  4 / 4 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหาร  1 / 1 ครั้ง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 23 ปี 
การถือหุ้นในบริษัท ณ 16 มี.ค. 2553 306,517 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 0.08 
 

2. นายประภาส  พลพพิัฒพงศ ์
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
อายุ 62 ปี 
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ DAP-8 
ประสบการณ์การท างาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง(2546-ปัจจุบัน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553 คณะกรรมการบริษัท  4 / 4 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหาร  1 / 1 ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  ครั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  1 / 1 ครั้ง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 23 ปี 
การถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรส ณ 16 มี.ค. 2553 16,001,200 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 4.20 
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3. นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสุระ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
อายุ 69 ปี 
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ DAP-12 
ประสบการณ์การท างาน กรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง(2547-ปัจจุบัน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553 คณะกรรมการบริษัท  4 / 4 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหาร  1 / 1 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  1 / 1 ครั้ง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 23 ปี 
การถือหุ้นในบริษัท ณ 16 มี.ค. 2553 2,450,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 
 

4. นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
อายุ 63 ปี 
การศึกษา ตรี-วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ (2546-ปัจจุบัน) 

กรรมการ –เอสโซ่ ประเทศไทย (2543-2544) 
Laboratory Chemist-Good Year Thailand (2516-2518) 

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

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553 คณะกรรมการบริษัท  3 / 4 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหาร 1 / 1 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  1 / 1 ครั้ง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1  ปี 
การถือหุ้นในบริษัท ณ 16 มี.ค. 2553 1,052 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 0.00 
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5. นายอังกูร  พลพพิัฒนพงศ ์
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
อายุ 41 ปี 
การศึกษา ตรี-นิเทศศาสตร์, MBA-USA. 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ DAP-12, UFS-10 
ประสบการณ์การท างาน กรรมการและผจก.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2543-ปัจจุบัน) 

ผช.กรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2550-ปัจจุบัน) 
เลขานุการบริษัท บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2551-ปัจจุบัน) 

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

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553 คณะกรรมการบริษัท  4 / 4 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหาร  1 / 1 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  1 / 1 ครั้ง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 11 ปี 
การถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรส  ณ 16 มี.ค. 2553 4,247,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11 
 

6. นายหลาน  มู่  ชิว 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
อายุ 63 ปี 
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553 คณะกรรมการบริษัท  3 / 4 ครั้ง 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 23 ปี 
การถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรส  ณ 16 มี.ค. 2553 18,030,830 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 4.73 
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7. นายเคนอิจิ  ไท 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
อายุ 45 ปี 
การศึกษา ตรี- Economy Department, Keio University 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน ผู้บริหารของ อีโต้ชู คอร์ปอร์เรช่ัน (2532-2553) 

ผู้บริหารของ อีโต้ชู ไทยแลนด์ (2553-ปัจจุบัน) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553 คณะกรรมการบริษัท  1 / 4 ครั้ง 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1  ปี 
การถือหุ้นในบริษัท   ณ 16 มี.ค. 2553 ไม่มี 
 

8. นายสันติชัย  สุเอกานนท์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
อายุ 77 ปี 
การศึกษา ตรีพาณิชยศาสตร์และตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 422 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ DAP-15, ACP13/2549 
ประสบการณ์การท างาน ผจก. บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ส านักเพลินจิต (2536-2538) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553 คณะกรรมการบริษัท  4 / 4  ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  ครั้ง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 19 ปี 
การถือหุ้นในบริษัท  ณ 16 มี.ค. 2553 45,738 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 0.01 
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9. นายอ านวย  ยศสุข 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
อายุ 74 ปี 
การศึกษา ตรี-เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โท-มหาวิทยาลัยอริโซนา USA. 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ DAP-15 
ประสบการณ์การท างาน รมช.กระทรวงสาธารณสุข(2524-2526) 

รมช.กระทรวงการคลัง(2526-2528) 
รมช.กระทรวงพาณิชย์(2528-2529) 
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี(2531-2533) 
รมช.กระทรวงการต่างประเทศ(2533) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ประธานกรรมการ บจก.พิริยพูล อินเตอร์เนช่ันแนล(2529-ปัจจุบัน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้(2542-ปัจจุบัน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553 คณะกรรมการบริษัท  4 / 4  ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  ครั้ง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 18 ปี 
การถือหุ้นในบริษัท  ณ 16 มี.ค. 2553 667,920 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 0.18 
 

10.นายอ าพล  รวยฟูพันธ ์
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
อายุ 42 ปี 
การศึกษา โท-บริหารธรกิจ,การเงิน มหาวิทยาลัยคอร์แนล 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน ผจก.ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บจก.จีอี แคปปิตอล(2537-2539) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการบริหาร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์(2543-ปัจจุบัน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 
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การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553 คณะกรรมการบริษัท  4 / 4 ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  ครั้ง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5  ปี 
การถือหุ้นในบริษัท  ณ 16 มี.ค. 2553 71,874 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 0.02 
 

11.ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
อายุ 40 ปี 
การศึกษา D.B.A.,Business Administration  

    Nova Southeastern University, U.S.A. 
M.B.A. Business Administration (Honor)  
     University of Indianapolis, U.S.A. 
B.S., Material Science, Ceramics  
     Chulalongkorn University 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน University of the Thai Chamber of  

     Commerce (2008-present) 
Director of CEO MBA (Chinese  
     Business) Program (2008-present) 
Director of D.B.A. (Management) (2008-present) 
Director of Family Business & SMEs  
     study Center (2007) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอื่น(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
   กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี 

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553 คณะกรรมการบริษัท  3 / 4 ครั้ง 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี 
การถือหุ้นในบริษัท  ณ 16 มี.ค. 2553 ไม่มี 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
2. ก าหนดวิสัยทัศน์  ทิศทาง  และกลยุทธ์ของบริษัท 
3. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายท่ีส าคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษัท รวมท้ัง

ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีก าหนด 
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมท้ังดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

ภายในท่ีมีประสิทภาพและประสิทธิผล 
5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
6. ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการท่ีมี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
7. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจท้ังในระยะสั้น และ

ระยะยาว 
8. ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเหมาะสม 
9. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ และมีมาตรฐานสูง 
10.เป็นผู้น าและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานท่ีดี 
 

การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
                 กรรมการของบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 11 ท่าน ดังน้ี 
                  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร               5                  ท่าน 
                  กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร          2                  ท่าน 
                  กรรมการท่ีเป็นอิสระ                   4                  ท่าน 
ประธานกรรมการบริษัท  แม้จะมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับกรรมการผู้จัดการ แต่แต่ละท่านก็มีความเห็นในการด าเนินงานท่ี
เป็นอิสระต่อกัน  ประกอบกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 2 กลุ่ม  
ซึ่งจะท าให้เกิดการคานอ านาจ และกรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 ท่าน สามารถสอบทานการบริหารอย่างอิสระ และเท่ียงธรรม  ดังน้ันจึง
ม่ันใจได้ว่าประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี ในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีการ
ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม 
การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน 
การประชุมคณะกรรมการ 

1. บริษัทก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี โดยก าหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ ไตรมาสละ 1 
ครั้งเป็นอย่างน้อย และกรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดังกล่าว 

2. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม 
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3. จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันประชุม เพ่ือให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ 

4. ก าหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเรื่องส าคัญ ๆ เช่น รายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีผลกระทบส าคัญต่อบริษัท การขยายโครงการลงทุน การก าหนด
ระดับอ านาจบริหารงาน การก าหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

5. ในท่ีประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา ต้องออกจากท่ีประชุม ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระ
นั้น ๆ 

6. กรรมการทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะเสนอเรื่องเข้าสูว่าระการประชุม ตรวจสอบเอกสารการประชุม และเอกสารส าคญัอืน่ ๆ หากมี
ข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องด าเนินการเพ่ือตอบข้อสงสัยนั้น 

7. เลขานุการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในระยะเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
 

คณะอนุกรรมการ 
                  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ดังน้ี 

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

1. ก าหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมุ่งสร้าง
ความม่ันคงและประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท 

2. ก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. มีอ านาจอนุมัติการลงทุนซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่นและ/หรือกู้ยืมเงินได้ในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท ในกรณีท่ี

วงเงินเกิน 30 ล้านบาท ให้ขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน ยกเว้นในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนให้อนุมัติ
สั่งจ่ายได้ก่อน และแจ้งท่ีประชุมคณะกรรมการให้ทราบในภายหลัง 

4. กระท าการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
“นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ หรือ นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ หรือนายสุวัฒน์  
พงษ์ภาสุระ ลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของบรษิัท” 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

                จัดตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2541 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็น
กรรมการท่ีเป็นอิสระ และกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ด้านการบัญชีและการเงิน มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
                      1. นายสันติชัย  สุเอกานนท์         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                      2. นายอ านวย  ยศสุข                    กรรมการตรวจสอบ 
                      3. นายอ าพล  รวยฟูพันธ์              กรรมการตรวจสอบ 
                     โดยมีนายสุพจน์  สุทธิประภา  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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               กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ าเสมอ ในปี 2553 มีการประชุมท้ังสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  
กรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีพิจารณาและด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
2. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวทาง และแผนการตรวจสอบ รวมท้ังปัญหาท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผู้สอบ
บัญชีเห็นว่ามีสาระส าคัญ 

3. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ การประเมิน
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และความเพียงพอของพรัพยากรท่ีใช้ในการตรวจสอบภายใน รวมถึง
การรายงานผลการตรวจสอบและปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบภายใน 

4. ให้ค าปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ท้ังของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมท้ัง
ติดตามการด าเนินการของฝ่ายจัดการต่อขอ้เสนอแนะดังกล่าว เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

5. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดของหน่วยงานท่ีก ากับและดูแลบริษัท 
6. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคัญของบริษัท 
        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

                จัดตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2552 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 
ท่าน  กรรมการบริหาร 1 ท่าน และท่ีปรึกษากฎหมาย  1 ท่าน  โดยกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็นประธาน มีอ านาจหน้าท่ีในการสรร
หาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ตามข้อก าหนดของบริษัท และมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ฯ เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นเพ่ือลงมติแต่งตั้ง และมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพ่ือเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ 

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
                 บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการ จ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 4 ท่าน  ผู้บริหาร  
1 ท่าน และท่ีปรึกษากฎหมาย 1 ท่าน  ท าหน้าท่ีพิจารณาก าหนดนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง ติดตามผลการบริหารความ
เสี่ยง ตั้งแต่กระบวนการบ่งช้ี วิเคราะห ์ ประเมินการจัดการ ติดตามและการรายงานอย่างเป็นระบบ รวมท้ังให้การสนับสนุน โดยจัด
ให้มีการแนะน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานภายในต่าง ๆ ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
ท่ัวท้ังบริษัท 
 
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อ วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

การประชุมวาระปกติ การประชุมวาระพิเศษ รวม 
1. นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 
2. นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 
3. นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสุระ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 
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4.  นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ 3 ปี 3 / 4 - 3 / 4 
5.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 
6.  นายหลาน  มู่  ชิว 3 ปี 3 / 4 - 3 / 4 
7.  นายชิเกโตะ  ทามาโอก ิ 3 ปี 1 / 4 - 1 / 4 
8.  นายเคนอิจิ  ไท 3 ปี 1 / 4 - 1 / 4 
9.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 
10.  นายอ านวย  ยศสุข 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 
11.นายอ าพล  รวยฟูพันธ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 
12.ดร.ภูษิต  วงศ์หลอ่สายชล 3 ปี 3 / 4 - 3 / 4 
 
หมายเหตุ   

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

 
การเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้ 

 
รายช่ือ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 
1.  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ 1 / 1    
2.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ 1 / 1  2 / 2 1 / 1 
3.  นายสวุัฒน์  พงษ์ภาสุระ 1 / 1   1 / 1 
4.  นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ 1 / 1   1 / 1 
5.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ 1 / 1   1 / 1 
6.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์  4 / 4 2 / 2  
7.  นายอ านวย  ยศสขุ  4 / 4 2 / 2  
8.นายอ าพล  รวยฟูพันธ์  4 / 4 2 / 2  
9.นายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์   2 / 2 1 / 1 
10.นายศักดา  พิมเมือง    1 / 1 
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  รายงานของคณะกรรมการ 
                 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการ
เงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  บริษัทได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการณ์ท่ีดีท่ีสุดในการ
จัดท างบการเงิน รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
                    คณะกรรมการได้จัดให้มีการด ารงรักษาไวซ้ึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันได้อย่าง
มีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง มีการใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทราบจุดอ่อน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 
                    ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอสิระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายการทางการเงิน และการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

( 2 ) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
                   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ตาม
ข้อก าหนดของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือลงมติเลือกตั้ง                  
สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ไทย 5 : ต่างชาติ 2 (ยกเว้นกรรมการอสิระ) เนื่องจากกลุ่มตระกูลพลพิพัฒนพงศ์  
ลุ่มไต้หวัน และกลุ่มญี่ปุ่น  ถือหุ้นในบริษัทรวมกันเกินร้อยละ 60  ดังน้ันการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะไม่สามารถกระท าได้หาก
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าว 
                 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น 381,145,725 หุ้น จึงจะเป็นองค์ประชุม 
                 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
                 การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล าดับถัดมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
                บริษัทก าหนดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง  เพ่ือรักษาความเช่ือม่ันให้กับนักลงทุน และพนักงานว่า การ
ด าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที 

( 3 )  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
                 คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างครบถ้วน และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าท่ี
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  เป็นการประเมินผลรายปีและส าหรับการประเมินผล 
ประจ าปี 2553 สรุปผลโดยรวมได้ว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ถึงดีมาก 
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( 4 )  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
                 บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส  ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงไว้ซึ่ง
กรรมการและผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติท่ีบริษัทต้องการ กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพ่ิม
ตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้น 
                จ านวนค่าตอบแทน : ในปี 2553 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร  มีราย ละเอียด ดังน้ี 
 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
กรรมการ – ค่าตอบแทน                                                                                                                                               ( หน่วย : บาท ) 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 2553 2552 
1.  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ 400,000 400,000 
2.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ 400,000 400,000 
3.  นายสวุัฒน์  พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร 400,000 400,000 
4.  นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร 269,590             - 
5.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร 400,000 400,000 
6.  นายหลาน  มู่  ชิว กรรมการ 400,000 400,000 
7.  นายลู ่ ทัง  เจิน กรรมการ                 - 153,425 
8.  นายชิเกโตะ  ทามาโอก ิ กรรมการ 143,562 400,000 
9.  นายเคนอิจิ  ไท กรรมการ 154,520                   - 
10.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์ กรรมการอิสระ 400,000 400,000 
11.  นายอ านวย  ยศสุข กรรมการอิสระ 400,000 400,000 
12.นายอ าพล  รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระ 400,000 400,000 
13.ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ 269,590                    -        

รวม 4,037,262 3,753,425 
หมายเหตุ     1.     นายลู่  ทัง  เจิน  พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการเนื่องจากเสียชีวิต เม่ือ 9 มิถุนายน 2552 

2. นายชิเกโตะ  ทามาโอกิ  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 4  พฤษภาคม 2553 
3. นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 30  เมษายน 2553 
4. ดร.ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล เป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2553 

             5.     นายเคนอิจิ  ไท   ได้เป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2553        
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กรรมการตรวจสอบ – ค่าตอบแทน                                                                                                                              ( หน่วย : บาท ) 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 2553 2552 

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

รวม 960,000 960,000 
 
กรรมการบริหารและผู้บริหาร 

รายการ ปี 2553 ปี 2552 
จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 7 20,963,380 7 21,700,800 
โบนัส,ค่าบ าเหน็จ 7 8,911,976 7 10,404,951 
เกษียณอาย ุ 1 3,349,800 -                            - 
ค่าครองชีพ 7 32,800 7 33,600 
ค่าเช่าบ้าน 1 45,000 1 54,000 
สมทบประกันสังคม 7 61,500 7 50,400 
สมทบส ารองเลี้ยงชีพ 7 628,901 7 651,024 

รวม 7 33,993,357 7 32,894,775 
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 38,990,619 37,608,200 
 
ค่าตอบแทนอื่น  ท่ีไม่ใช่ตัวเงิน 
กรรมการ  :  ไม่มี 
กรรมการบริหารและผู้บริหาร  :  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน, รถประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ส านักงานสอบบัญชี ปี 2553 จ านวน 630,000.00 บาท 
ค่าบริการอื่น : ไม่มี 
 

( 5 )  นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
                   คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีด ี เพ่ือความโปร่งใส เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกิจการ  และเพ่ิมความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  จึงได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน เพ่ือ
ก ากับดูแลกิจการ   โดยครอบคลุมหลักส าคัญ ดังน้ี 

1. บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
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2. คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตท่ียั่งยืนของบริษัทในระยะยาว  โดยจะบริหารกิจการของ
บริษัทด้วยความระมัดระวังและรอบคอบภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ  ท้ังน้ีคณะกรรมการ

จะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ตลอดจน
จะดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท าของตนเอง 

3. บริษัทจะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
4. บริษัทจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ และจะบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
5. บริษัทได้ก าหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการด าเนินงานของบริษัทท่ีส าคัญไว้ล่วงหน้าทุกปี คณะกรรมการบริษัทจะให้

ความส าคัญต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน  โดยจะก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนิน การตามนโยบายท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

6. บริษัทได้จัดท าจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ 
ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 

                 คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท  ตลอดจน 
ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความม่ันคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

                คณะกรรมการได้ดูแลบริหารงานอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ  เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เม่ือเกิด 
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง  โดยก าหนดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์  โดยราคา  และเงือ่นไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผล/
ความจ าเป็น ไว้ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1  ตลอดจนได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อ ข้อมูลท่ัวไปและ
รายการบัญชีกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันด้วย 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
                คณะกรรมการรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง และมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกันและดูแลให้ม่ันใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียท้ังหลายได้รับการ
คุ้มครองและการปฏิบัติด้วยดี  โดยได้ให้ความส าคญัตอ่สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก ่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
ทางการค้า และสังคมส่วนรวม  โดยก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในจริยธรรมธุรกิจ 
รวมท้ังได้จัดให้มีช่องทางท่ีผู้มีส่วนได้เสียจะสามารถร้องเรียนต่อบริษัท ในกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบริษัท
ไม่ว่าจะโดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท 

จริยธรรมธุรกิจ 
                  คณะกรรมการไดอ้นุมัติระเบียบว่าด้วยจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเป็นปกติวิสัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบเอกสารเกีย่วกับระเบียบดังกล่าว 
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และยืนยันการปฏิบัติตาม ซึ่งถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท อีกท้ังคณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ท า
หน้าท่ีติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
                 คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจอย่างยิ่งท่ีจะสร้างกระบวนการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีเป็นมาตรฐานและให้กระจายการ
ปฏิบัติไปสู่พนักงานทุกระดับท่ัวท้ังบริษัท เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี อย่างแท้จริง  จึงขอให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 ซึ่งได้รับการอนุมัติการแก้ไขปรับปรุง
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2551 (นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้รับการอนุมัติ
ครั้งแรกจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2547) 

เลขานุการบริษัท 
                บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมท้ังประสานงานในเรื่อง ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

1. ให้ค าแนะน าเบ้ืองต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อก าหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส าคัญแก่กรรมการ 

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ  
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผู้

ถือหุ้น และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานข้อสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษัท 
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

สังคมและส่ิงแวดล้อม 
                 บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก “ใช้คนเพ่ือสร้างงาน และใช้งานเพ่ือสร้าง
คน” ในปี 2553 บริษัทด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
1. เพ่ือส่งเสริมด้านสังคมภายในบริษัท 

        1.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด 
        1.2 กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ 
        1.3 กิจกรรมท าบุญตักบาตรตอนเช้า 
        1.4 กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 
        1.5 กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด 
        1.6  กิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน และความปลอดภัยในการท างาน  
        1.7  กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน  

2. เพ่ือส่งเสริมด้านพัฒนาชุมชนรอบข้างบริษัท 
        2.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย  
        2.2  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วัดสันป่าสัก ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย และวัดวเิวกวนาราม 
               ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
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3. เพ่ือส่งเสริมด้านสังคมท่ัวไปภายนอกบริษัท 
         3.1 กิจกรรมแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรท่ีเทศบาล ต.เจดีย์แม่ครัว  
         3.2 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ท่ีสวนสัตว์เชียงใหม่ 
         3.3 กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ 
         3.4 กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือบูรณะ ปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ วัดสันป่าสัก ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย 
         3.5 กิจกรรมรับบริจาคห่วงอลูมิเนียม เพ่ือบริจาคตอ่ให้กับมูลนิธิขาเทียม 
         3.6 กิจกรรมรับบริจาคหนังสือเก่าใหก้ับเด็ก / โรงเรียนห่างไกล 

4. เพ่ือส่งเสริมด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         4.1 กิจกรรมปลูกป่าในวันสิ่งแวดล้อมโลก ท่ีวัดแม่แฝก ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย 
         4.2 กิจกรรมรับบริจาคกล่องนม กล่องเครือ่งดื่ม เพ่ือกระบวนการรีไซเคลิ 

 
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

                 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัทท้ังท่ีเกี่ยวกับการเงินและมิใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลท่ีครบถ้วน ตรงกับความ
เป็นจริง เช่ือถือได ้ สม่ าเสมอ และทันเวลา  ซึ่งบริษัทได้ให้ความส าคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในสว่นของงานด้านลงทุน
สัมพันธ์นั้น บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ เลขานุการ
บริษัท ท าหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวเิคราะห ์ และภาครัฐท่ีเกี่ยวขอ้ง  โดยผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของ
บริษัทได้ทาง Website: http://www.cmfrozen.com  หรือติดต่อขอทราบข้อมูลได้ท่ี โทร. 02-238-4091 หรือท่ี E-mail address: 
info@cmfrozen.com 
 

( 6 )  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
             บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการน าข้อมูลของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ดังน้ี 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมท้ังผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรท่ียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่
บริษัทในวันเดียวกันกับท่ี ส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในท่ียังไม่ได้เปิดเผย เพ่ือท าการซื้อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทก่อนท่ีข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญนัน้ต่อบุคคลอื่น โดยถือเป็นหนึ่งในข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของ
บริษัทด้วย 
 
 

http://www.cmfrozen.com/
mailto:info@cmfrozen.com
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       ( 7 )  บุคลากร 

รายการ ชาย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหาร / ธุรการ 26 47 73 
ฝ่ายผลิต / ช่างเทคนิค 93 23 116 
พนักงานรายวัน, รายเหมา 413 1,156 1,569 

รวม 532 1,226 1,758 
            -    บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงาน หรือข้อพิพาทแรงงานอย่างมีนัยส าคัญ ในระยะ 3 ปี ท่ีผ่านมา 
            -    ผลตอบแทนรวมของพนักงาน จ านวน 231,037,307.- บาท ประกอบด้วย เงินเดอืน ค่าแรง ค่าบ าเหน็จโบนัส ค่าล่วงเวลา 
ค่าเบ้ียขยัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันภัยกลุ่ม ค่าครองชีพ เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 3% ของเงินเดือน 
            -    บริษัทมีการพัฒนาพนักงานเป็นประจ าทุกปี โดยการเชิญวิทยากรภายนอก มาท าการอบรมให้ความรู้ท้ังใน ด้านการปฏิบัติ 
งานความปลอดภัยในการท างาน และการพัฒนาองค์กรร่วมกัน นอกจากนั้น บริษัทยังจัดส่งพนักงาน ไปรับการอบรมตามสถานจัด
ฝึกอบรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 

10.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
               บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน จึงได้ก าหนด
ภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
ให้เกิดประโยชน์ และมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในท่ีดีเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี รวมท้ังระบบการรายงานท่ีมีประสิทธิผล 
             บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท า
หน้าท่ีตรวจสอบ เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทได้ด าเนินตามแนวทางท่ีก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดของบริษัท ตามสายงานการบังคับบัญชา 
การบริหารความเส่ียง 
             คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง  และเห็นว่ากระบวนการดังกล่าว เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ี
ส าคัญท่ีสุดของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นระบบมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพขึ้น    
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยง    และระดับความ
เสี่ยงท่ีบริษัทยอมรับได้ รวมท้ังช้ีแจงเรื่องเหล่านี้ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ เพ่ือจะได้ตระหนักถึงความส าคัญและเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงให้เกิดในทุกระดับ ของบริษัท ให้สามารถน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอให้ทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้เป็นการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยง รวมท้ัง ดูแลให้มีการก าหนดวิธีติดตาม
ผลการบริหารความเสี่ยง  ท่ีเหมาะสม เนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงและก าหนดให้
ต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 
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11.รายการระหว่างกนั 
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
                คณะกรรมการได้ดูแลบริหารงานอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เม่ือเกิดรายการ
ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง  โดยก าหนดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑข์องตลาด
หลักทรัพย์  โดยราคา และเงื่อนไขเสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / 
ความจ าเป็นไว้ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 แล้ว  ตลอดจนได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อ ขอ้มูลท่ัวไป 
และรายการบัญชีกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันด้วย 
               บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาขายสินค้าให้กับบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ตามข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชน
พึงกระท ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน 
               ความจ าเป็นท่ีต้องท ารายการระหว่างกัน เนื่องจากบริษัทก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันทางธุรกิจระหว่างนกัลงทุนไทย 
ญี่ปุ่น ไต้หวัน เพ่ือผลิตและส่งออกผักผลไม้แช่แข็ง ไปยังประเทศญี่ปุ่น และผู้ร่วมทุนชาวญี่ปุ่น และไต้หวัน ต่างก็มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว
จ านวนหนึ่ง ท าให้เป็นความได้เปรียบของบริษัทท่ีสามารถผลิตสินค้าโดยมีตลาดรองรับอยู่แล้ว  ดังน้ัน บริษัทจึงใช้ฐานลูกค้าของผู้
ร่วมทุนเป็นฐานการส่งออกได้เป็นอย่างดี  ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ได้พยายามเสาะหาลูกค้ารายใหม่เพ่ิมขึ้นด้วย ส าหรับการขายใน
ประเทศ  บริษัทขายผ่านบริษัท พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย จ ากัด ซึ่งมีผู้บริหารท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  ด้วยเหตุผลท่ีว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีผักผลไม้สดในฤดูกาลจ านวนมาก สามารถหาซือ้ได้ตลอดท้ังปี และมีราคาถูก ท าให้ตลาดผักผลไม้แช่
แข็งในประเทศ ไม่ได้รับความนิยม และท่ีส าคัญคือ มีราคาแพง ประกอบกับในประเทศไทย บริษัทมีลูกค้าน้อยราย  บริษัทจึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องขายผ่านบริษัทดังกล่าว  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย และเพ่ือระบายสินค้าท่ีบริษัทไม่สามารถส่งออกได้ อย่างไรก็ด ี
บริษัทพร้อมท่ีจะรับลูกค้ารายใหม่ทุกรายท่ีมีความประสงค์ท่ีจะน าสินค้าของบริษัทไปจ าหน่าย โดยก าหนดราคาขายตามราคาตลาด
เหมือนกันทุกราย 
                ส าหรับขั้นตอนการท ารายการระหว่างกันน้ัน เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจทุกประการ ท้ังในด้านการก าหนดราคา การให้
ส่วนลด การให้เครดิต โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง  โดยการอนุมัติของผู้บริหาร ส่วนผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วน
ในการอนุมัติดังกล่าว อยา่งไรก็ตาม การก าหนดราคา การให้ส่วนลด และการใหเ้ครดิต เป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งบริษัทได้ถือ
ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับลูกค้าของบริษัททุกราย 
                 ในอนาคตบริษัทยังคงท ารายการระหว่างกันต่อไป โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดท่ีบริษัทจะได้รับเป็นหลัก 
บริษัท  พี.พี. ฟูดส์ ซพัพลาย  จ ากัด 
                 บริษัท พี.พี. ฟูดส์ ซัพพลาย จ ากัด  ซึ่งมีผู้บริหารท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นตัวแทนจ าหน่ายใน
ประเทศ มีมูลค่าการจ าหน่ายในปี 2553 จ านวน 10.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของยอดขายรวม 

Itochu Corporation 
              Itochu Corporation เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไป ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทนี้ถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 13.23 และมี
ตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท 1 ท่าน คือ Mr. Kenichi Tai มูลค่าการจ าหน่ายผ่านบริษัท Itochu Corporation ในปี 2553 จ านวน 
135.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 ของยอดขายรวม 

 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 

41 
รายงานประจ าปี 2553 

 

Ing Shiang Co., Ltd. 
             Ing Shiang Co., Ltd. เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไปในประเทศไต้หวัน  บริหารงานโดย Mr. Lu Yu Chin ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ร้อยละ 1.6  ในปี 2553 มีมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าผ่านบริษัท Ing Shiang Co., Ltd. จ านวน 5.5 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของยอดขายรวม 

บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จ ากดั 
                บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จ ากัด (AFP) เป็นบริษัทท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมทุนระหว่างบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) ด้วยสัดส่วนการลงทุน 51% กับบริษัท รีเวอร์แคว อินเตอร์เนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด (RKI) ด้วยสัดส่วนการ
ลงทุน 49% เพ่ือด าเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไป ในปัจจุบัน AFP รับซื้อสินค้าข้าวโพดหวานแช่แข็ง จากบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ 
จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2547  บริษัทฯได้ซื้อเงินลงทุนหุ้นสามัญท่ี RKI ถืออยู่ใน AFP ร้อยละ 49 ท้ังหมด คิด
เป็นเงิน ประมาณ 8.1 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นใน AFP เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 
               ในปี 2553 บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ซื้อท้ังสิ้น 227.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.9 ของยอดขายรวม และเช่า
อาคารส านักงานจากบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ช้ัน 4 เลขท่ี 149/32-33 ซอยแองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริ
ยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ พ้ืนท่ี จ านวน 102 ตรม. อัตราเช่าเดือนละ 25,500.- บาท โดยท าสัญญาเช่าปีต่อปี 
 

12. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
      (ก) ผลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินธุรกิจ 
            ในปี 2553  บริษัทฯมีปริมาณการขาย จ านวน 26,458 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 2,420 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 และ
สูงกว่าแผนการขายท่ีวางไว้ จ านวน 1,258 ตัน หรอืคิดเป็นร้อยละ 5.0 
      (ข) ผลการด าเนินงาน 
           ในปี 2553 บริษัทฯมีก าไรสุทธิ-งบการเงินรวม 158.2 ล้านบาท (ลดลง) จากปี 2552 จ านวน (53.0) ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 25.1  มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ ล้านบาท 
รายได้ 
    รายได้จากการขาย (ลดลง) จากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย (ลดลง) 

 
(79.8) 

    รายได้จากการขาย เพ่ิมขึ้น จากราคาขายถวัเฉลี่ย เพ่ิมขึ้น 6.6 
    รายได้จากการขาย เพ่ิมขึ้น จากปริมาณการขาย เพ่ิมขึ้น 128.2 
    รายได้อื่น เพ่ิมขึ้น 26.9 

รวมรายได้ เพ่ิมขึ้น 81.9 
ค่าใช้จ่าย 
    ต้นทุนขาย เพ่ิมขึ้น 

 
114.9 

    ค่าใช้จ่ายในการขาย เพ่ิมขึ้น 9.6 
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ิมขึ้น 2.0 
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร เพ่ิมขึ้น 1.4 
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    ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1.4 
รวมค่าใช้จ่าย เพ่ิมขึ้น 129.3 

ก าไรสุทธิ (ลดลง) – งบการเงินเฉพาะกิจการ (47.4) 
ก าไรจากบริษัทย่อย (อะกรีฟู้ดฯ) (ลดลง) (5.6) 
ก าไรสุทธิ (ลดลง) – งบการเงินรวม (53.0) 
 
     (ค) ฐานะการเงิน 
           ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  บริษัทฯ มีสินทรัพย์ จ านวน 1,345 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 56 ลา้นบาท  โดยเป็นการ
เพ่ิมขึ้นของเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น จ านวน 167 ล้านบาท  ลูกหนี้การค้า เพ่ิมขึ้น จ านวน  14 ล้านบาท  สินค้า
คงเหลือ (ลดลง) จ านวน (92) ล้านบาท  สินทรัพย์ถาวร-สุทธิ (ลดลง) จ านวน (21) ล้านบาท  และสินทรัพย์อื่น (ลดลง) จ านวน (12) 
ล้านบาท 
          บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ท่ีระดับ 10.0 และอัตราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว อยู่ท่ีระดับ 6.0 ซึ่งถือว่าด ี  ในขณะท่ี
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น อยู่ท่ีระดับ 0.1 เท่านั้น 
          บริษัทฯ มีรายจ่ายเพ่ือการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จ านวน 48 ล้านบาท  โดยใช้เงินจากแหล่งเงินทุนท่ีได้จากการด าเนินงาน
ของบริษัท 
          ในส่วนของบริษัทย่อย ในปี 2553 บริษัท อะกรฟู้ีด โพรเซสซิ่ง จ ากัด มีสินทรัพย์รวม จ านวน 53.0 ลา้นบาท มีหนี้สินรวม  
จ านวน 17.4  ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 35.6 ล้านบาท 
      (ง) ปัจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคต 
          ในปี 2554 บริษัทฯ เช่ือว่าจะสามารถส่งออกได้ ประมาณ 27,000 ตัน และคาดว่าผลการด าเนินงานจะใกล้เคียงกับปี 2553  
 

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ไม่มี 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                          

 

เสนอ  คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ  บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2553  และ  2552  งบก าไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย  และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ  บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ด้วย
เช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้  ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป   ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลว่า  งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่   การ
ตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเป็นจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  การ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคัญซึ่งผู้บริหารเป็น
ผู้จัดท าขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน าเสนอในงบการเงินโดยรวม  ข้าพเจ้าเช่ือว่าการตรวจสอบ
ดังกล่าวให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2553  และ  2552  ผลการด าเนินงานและกระแสเงิน

สดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท 

เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 
 
 

 
 

                                                                                                                    (นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข)์  

                                                                                                                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   เลขท่ี  218 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร ์จ ากัด 

วันท่ี  25  กุมภาพันธ์  2554 
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
                                                                                                                                                         บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 

สินทรัพย์หมุนเวียน      
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 180,543,896 267,997,777 159,538,653 242,470,505 
     เงินลงทุนช่ัวคราว 7 305,563,080 50,000,000 300,000,000 50,000,000 
     ลูกหนี้การค้า -   บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 5.2, 8 8,393,339 8,047,337 21,678,626 15,625,755 

- บริษัทอื่น – สุทธิ 8 44,525,784 36,213,991 36,831,724 29,209,790 
     เงินให้กู้ยืม – บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 5.2 - 24,500,000 - 24,500,000 
     สินค้าคงเหลอื – สุทธ ิ 9 309,958,460 401,603,038 309,958,460 401,603,038 
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น      
          ลูกหนี้ชาวไร ่– สุทธ ิ 10 36,184,230 26,671,709 36,184,230 26,671,709 
          ลูกหนี้กรมสรรพาพร  1,633,661 1,638,826 1,611,619 1,624,182 
          อื่น ๆ  1,822,277 1,205,201 1,808,861 1,188,969 
     รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  39,640,168 29,515,736 39,604,710 29,484,860 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  888,624,727 817,877,879 867,612,173 792,893,948 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
     เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค้ าประกัน 11 14,491,685 14,416,580 - - 
     เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - 23,353,658 23,353,658 
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 13 426,340,446 448,455,591 424,849,043 448,386,945 
     สินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน – สุทธ ิ 14 23,369,146 21,076,158 23,369,146 21,076,158 
     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธ ิ 15 2,798,886 182,260 2,798,886 182,260 
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  3,205,087 3,473,214 3,204,187 3,472,314 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  470,205,250 487,603,803 477,574,920 496,471,335 
รวมสินทรัพย์  1,358,829,977 1,305,481,682 1,345,187,093 1,289,365,283 
     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
                                                                                                                                                         บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 

หนี้สินหมุนเวียน      
     เจ้าหนี้การค้า  37,844,294 47,923,858 37,844,294 47,923,858 
     เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน  2,240,552 717,998 2,240,552 717,998 
     ภาษเีงินได้ค้างจ่าย  1,375,966 749,651 1,375,966 - 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย – บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 5.2 4,037,604 3,650,486 3,501,026 3,122,059 

     -  บริษัทอื่น  39,949,425 43,041,639 39,131,689 42,016,575 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น  2,412,106 1,330,862 2,372,857 1,302,702 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  87,859,947 97,414,494 86,466,384 95,083,192 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      
     ทุนเรือนหุ้น – มูลค่าหุ้นละ 1 บาท      
     ทุนจดทะเบียน      
          หุ้นสามัญ 381,146,251 หุ้น 17 381,146,251 381,146,251 381,146,251 381,146,251 
     ทุนท่ีออกและช าระแล้ว      
          หุ้นสามัญ 381,145,725 หุ้น  381,145,725 381,145,725 381,145,725 381,145,725 
     สว่นเกินมูลค่าหุ้น  68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000 
     ก าไรสะสม      
          จัดสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย 18 38,115,000 38,115,000 38,115,000 38,115,000 
          ส่วนท่ียังไม่ได้จัดสรร  783,709,305 720,806,463 771,459,984 707,021,366 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,270,970,030 1,208,067,188 1,258,720,709 1,194,282,091 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,358,829,977 1,305,481,682 1,345,187,093 1,289,365,283 
     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
                                                                                                                                                         บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 
รายได้จากการขาย  1,367,578,383 1,321,454,879 1,349,072,122 1,294,066,043 
ต้นทุนขาย  (1,028,858,624) (913,392,443) (1,027,217,303) (912,365,692) 
     ก าไรขั้นต้น  338,719,759 408,062,436 321,854,819 381,700,351 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  33,428,610 6,221,129 29,645,028 3,606,131 
รายได้อื่น  9,866,876 8,570,892 9,795,857 8,935,473 
     ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย  382,015,245 422,854,457 361,295,704 394,241,955 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (128,365,184) (119,022,195) (110,964,710) (101,338,706) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (52,674,602) (50,607,932) (50,173,559) (48,241,079) 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  (41,344,419) (40,126,400) (38,990,619) (37,608,200) 
     ก าไรก่อนภาษีเงินได้  159,631,040 213,097,930 161,166,816 207,053,970 
ภาษีเงินได้ 23 (1,443,142) (1,930,709) (1,443,142) - 
     ก าไรสุทธิ  158,187,898 211,167,221 159,723,674 207,053,970 
การแบ่งปันก าไรสุทธิ      
     สว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  158,187,898 211,167,221 2,159,723,674 207,053,970 
     ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้ส่วนน้อยของบริษัทย่อย  - - - - 
  158,187,898 211,167,221 2,159,723,674 207,053,970 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน      
     ก าไรสุทธ ิ  0.42 0.55 0.42 0.54 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)  381,145,725 381,145,725 381,145,725 381,145,725 
     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

                                                                                                                            บาท 

 
ทุนที่ออกและ
ช าระแล้ว 

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้น 

ก าไรสะสม 

รวม  หมายเหตุ 
ส ารองตาม
กฎหมาย 

ส่วนที่ยังไม่ได้ 
จัดสรร 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม  2552  346,496,592 68,000,000 34,650,000 746,986,060 1,196,132,652 
     ก าไรสุทธ ิ  - - - 211,167,211 211,167,211 
     ส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 18 - - 3,465,000 (3,465,000) - 
     หุ้นปันผลจ่าย 17 34,649,133 - - (34,649,133) - 
     เงินปันผลจ่าย 19 - -  (199,232,685) (199,232,685) 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มกราคม 2552  381,145,725 68,000,000 38,115,000 720,806,463 1,208,067,188 
       
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2553  381,145,725 68,000,000 38,115,000 720,806,463 1,208,067,188 
     ก าไรสุทธ ิ  - - - 158,187,898 158,187,989 
     เงินปันผลจ่าย 19 - - - (95,285,056) (95,285,056) 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  381,145,725 68,000,000 38,115,000 783,709,305 1,270,970,030 
     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
                                                                                                                            บาท 

 
ทุนที่ออกและ
ช าระแล้ว 

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้น 

ก าไรสะสม 

รวม  หมายเหต ุ
ส ารองตาม
กฎหมาย 

ส่วนที่ยังไม่ได้ 
จัดสรร 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม  2552  346,496,592 68,000,000 34,650,000 737,314,214 1,186,460,806 
     ก าไรสุทธ ิ  - - - 207,053,970 207,053,970 
     ส ารองตามกฎหมายเพ่ิมขึ้น 18 - - 3,465,000 (3,465,000) - 
     หุ้นปันผลจ่าย 17 34,649,133 - - (34,649,133) - 
     เงินปันผลจ่าย 19 - - - (199,232,685) (199,232,685) 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มกราคม 2552  381,145,725 68,000,000 38,115,000 707,021,366 1,194,282,091 
       
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2553  381,145,725 68,000,000 38,115,000 707,021,366 1,194,282,091 
     ก าไรสุทธ ิ  - - - 159,723,674 159,723,674 
     เงินปันผลจ่าย 19 - - - (95,285,984 (95,285,056) 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  381,145,725 68,000,000 38,115,000 717,459,984 1,258,720,709 
     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
                                                                                                                                                         บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน     
     ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 159,631,040 213,097,930 161,166,816 207,053,970 
     รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 
          ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ังไม่เกิดขึน้จริง (35,384) (128,127) (43,931) (117,344) 
          กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ (6,646) (14,064) (6,646) (14,064) 
          กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (582,859) (491,095) (582,859) (491,095) 
          ขาดทุน(ก าไร)จากการขายอุปกรณ์และตัดจ าหน่าย (1,180,123) 293,974 (665,639) 293,974 
          ค่าเส่ือมราคา 68,496,491 68,780,389 68,140,249 68,564,892 
          รายการตัดจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 182,260 338,162 182,260 338,162 
          ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย 1,798 - - - 
     ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นการเปลี่ยนแปลง     
          ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 226,506,577 281,877,169 228,190,250 275,628,495 
     สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)     
          ลกูหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั (346,562) 14,751,689 (6,049,412) 22,877,626 
          ลกูหนี้การค้า – บริษัทอื่น (8,293,130) 24,902,673 (7,598,304) 19,928,955 
          สินค้าคงเหลอื 92,227,437 (47,925,301) 92,227,437 (47,925,301) 
          ลกูหนี้ชาวไร ่ (9,505,875) (91,098) (9,505,875) (91,098) 
          ลกูหนี้กรมสรรพากร 5,165 (167,766) 12,563 (415,012) 
          สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น  (617,076) 3,178,116 (619,892) 3,126,810 
          สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 268,127 (2,240,957) 268,127 (2,240,957) 
     หนี้สินด าเนนิงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)     
          เจ้าหนี้การค้า (10,079,564) 15,305,001 (10,079,564) 15,477,327 
          ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย – บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 404,399 114,498 395,809 (197,192) 
          ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย – บริษัทอื่น (3,185,530) 8,507,903 (2,978,202) 8,410,671 
          หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 1,081,244 (300,688) 1,070,155 (232,168) 
เงินสดรับจากการด าเนนิงาน 288,465,212 297,911,239 285,333,092 294,345,156 
     จ่ายภาษีเงินได ้ (818,625) (2,035,308) (67,176) (70,268) 
          เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 287,646,587 295,875,931 285,265,916 294,274,888 
     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
                                                                                                                                                         บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
     เงินลงทนุช่ัวคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) (255,563,080) 90,000,000 (250,000,000) 90,000,000 
     เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น (75,105) (176,938) - - 
     รับช าระคืนเงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 24,500,000 - 24,500,000 - 
     เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ ์ 1,188,316 455,653 673,830 455,653 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิม่เติม 1) (46,360,424) (33,878,585) (44,581,423) (33,828,267) 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือที่ดินทีไ่ม่ใช้ในการด าเนินงาน (3,190,590) - (3,190,590) - 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (407,845) - (407,845) - 
          เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (279,908,728) 56,400,130 (273,006,028) 56,627,386 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
     จ่ายเงินปันผล (ขอ้มูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2) (95,191,740) (198,921,374) (95,191,740) (198,921,374) 
          เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (95,191,740) (198,921,374) (95,191,740) (198,921,374) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ (87,453,881) 153,354,687 (82,931,852) 151,980,900 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันตน้ป ี 267,997,777 114,643,090 242,470,505 90,489,605 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี  180,543,896 267,997,777 159,538,653 242,470,505 
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม     
     1. เงินสดจ่ายในการซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์     
         รายละเอียดอาคารและอุปกรณไ์ด้มาในระหว่างปีมีดังนี้     
              รายละเอยีดอาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี  (47,882,978) (33,376,788) (46,103,977) (33,326,470) 
              เจ้าหนี้ซ้ือทรัพย์สินเพิ่มขึน้(ลดลง) 1,522,554 (501,797) 1,522,554 (501,797) 
              เงนิสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ ์ (46,360,424) (33,878,585) (44,581,423) (33,828,267) 
     2. เงินสดจ่ายเงินปนัผล     
              เงนิปันผลจ่าย (95,285,056) (199,232,685) (95,285,056) (199,232,685) 
              เงนิปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึน้ 93,316 311,311 93,316 311,311 
              เงนิสดจ่ายเงินปันผล (95,191,740) (198,921,374) (95,191,740) (198,921,374) 

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปี 2536 กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผัก ผลไม้แช่แข็ง และจ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป บริษัทมีท่ี
อยู่ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ดังน้ี 

ส านักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 149/34 ช้ัน 3 – 4 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานสาขา 1 ตั้งอยู่ เลขท่ี 92 หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่ – พร้าว ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานสาขา  2 ตั้งอยู่เลขท่ี 299 หมู่ท่ี 14 ถนนเชียงใหม่ – พร้าว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547 และตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยซึ่งก าหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
ก าหนดสมมติฐานท่ีเกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สินรวมท้ังเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน
ท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วันท่ีในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดังกล่าว       ตัวเลขท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดท าตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจใน
เหตุการณ์และสิ่งท่ีได้กระท าไปในปัจจุบันอย่างดีท่ีสุดแล้ว 

งบการเงินได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่าง
อื่นในนโยบายการบัญชี 

งบการเงินรวมได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ บริษัท 
อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน  

รายการบัญชีท่ีส าคัญระหว่างบริษัทและบริษัทยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินรวมได้หักกลบลบกันแล้ว 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) และ บริษัทย่อย คือ บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด  

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง 

ก) แม่บทการบัญชี 

แม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุงซึ่งประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม  2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง            
ซึ่งประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2554 และวันท่ี 1 มกราคม 2556 และกลุ่มบริษัทยังไม่ได้น ามาถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้
มีดังต่อไปนี ้

มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่องต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26 เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออก 

จากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่องส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่องก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน และหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์

ท่ีอาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3    
  (ปรับปรุง 2552)  

เรื่องการรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2552) 

เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงาน  
ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6  เรื่องการส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 15 

เรื่องสัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

ท้ังนี้ ผู้บริหารได้พิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ซึ่งมาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง
กับกลุ่มบริษัทสรุปได้ดังน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 และกระทบต่อกลุ่มบริษัท ดังน้ี 

(ก) ต้นทุนการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และอาจมี    
การคิดค่าเสื่อมราคาประจ าปี  

(ข) การก าหนดค่าเสื่อมราคา ต้องพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมี
สาระส าคัญ  

(ค) มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ต้องมีการประมาณด้วยมูลค่าท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบัน
จากสินทรัพย์นั้น หากมีอายุและสภาพท่ีคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเม่ือสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ 
นอกจากนี้ต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้นปี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) อนุญาตให้กิจการเลือกปรับไปข้างหน้ าส าหรับปีท่ีเริ่มน ามาถือ
ปฏิบัติ กลุ่มบริษัทเลือกท่ีจะใช้ทางเลือกดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารพิจารณาแล้วไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคัญต่อ
งบการเงิน   
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีไทย เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554  กลุ่มบริษัทจึงยังไม่ได้บันทึกบัญชีผลประโยชน์หลังออกจากงานภายใต้
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างจนกว่าจะเกิด
ค่าใช้จ่ายขึ้น ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ก าหนดให้ต้องทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายและประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์พนักงาน ตามระยะเวลาตั้งแต่วันท่ีพนักงานเริ่มให้บริการ ซึ่งก าหนดให้มีข้อสมมติฐานในการ
ค านวณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยเพ่ือประเมินภาระผูกพันและค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์ระยะยาว 
รวมถึงก าหนดให้ใช้วิธีการคิดลดผลประโยชน์เนื่องจากก าหนดเวลาการจ่ายช าระผลประโยชน์ดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นภายหลังจากท่ีพนักงานได้ให้บริการเป็นเวลานาน ส าหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 19 อนุญาตให้บันทึกประมาณการหนี้สินท่ีค านวณจากระยะเวลาท่ีพนักงานให้บริการก่อนวันท่ีมี
ผลบังคับใช้ได้สี่ทางเลือก โดยกลุ่มบริษัทเลือกวิธีปรับกับก าไรสะสม ณ วันท่ีน ามาตรฐานการบัญชีมาใช้ครั้งแรก 

ผู้บริหารได้ประเมินประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในช่วงการเปลี่ยนแปลง ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 
ซึ่งหนี้สินดังกล่าวจะมีผลท าให้หนี้สินของงบการเงินของกลุ่มบริษัทเพ่ิมขึ้นเป็นเงินประมาณ  22.9 ล้านบาท 
และ 21.8 ล้านบาทส าหรับบริษัท และก าไรสะสมของกลุ่มบริษัทลดลงเป็นเงินประมาณ 22.9 ล้านบาท และ 
21.8 ล้านบาทส าหรับบริษัท 

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินของกลุ่มบริษัทมีดังน้ี 
 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  ซึ่งถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 
 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค้ าประกัน” 
ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบดุล 

 

4.2 ลูกหนี ้

ลูกหนี้แสดงในราคาท่ีระบุไว้ในใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ (ต่อ) 
 

4.3 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้เท่ากับจ านวนท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ชาวไร่ไม่ได้ 
ท้ังน้ีโดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ในปัจจุบัน  หนี้สูญท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือสามารถระบุได้   
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4.4 สินค้าคงเหลือ  

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนของสินค้าค านวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น 
ค่าภาษี อากร ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินท่ีได้รับคืนจากการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปและ           งาน
ระหว่างท า ประกอบด้วย  ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่ง        ปัน
ส่วนตามเกณฑ์การด าเนินงานตามปกติ  มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ
หักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สินค้านั้นส าเร็จรูปและค่าใช้จ่ายในการขาย 

ณ วันสิ้นปีบริษัทจะพิจารณาสภาพของสินค้าส าเร็จรูป เพ่ือพิจารณาประกอบว่าจ านวนเงินค่าเผ่ือสินค้าเสื่อมสภาพ
ท่ีตั้งไว้เพียงพอและเหมาะสมแล้ว  

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยหมายถึงบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงท้ังทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิ
ในการออกเสียงท้ังหมด หรือมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานของบริษัทย่อย       บริษัทย่อย
ดังกล่าวได้ถูกน ามารวมในการจัดท างบการเงิน โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ีบริษัทใหญ่มีอ านาจควบคุม จนถึงวันท่ีบริษัทย่อย
ดังกล่าวได้ขายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนก าไรขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นได้ตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แล้ว นโยบายการบัญชีส าหรับบริษัทย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือใช้นโยบายบัญชีเดียวกับกลุ่มบริษัท
ในการจัดท างบการเงินรวม 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นท่ีดินแสดงในงบดุลด้วยราคา
ทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังน้ี 

 
  

อาคาร 20  ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5-10  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งส านักงาน 5  ปี 

เม่ือมีการขายหรือเลิกใช้งานสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้น   
ออกจากบัญชีและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์เหล่านั้นในงบก าไรขาดทุน 

อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุนโดยท่ียังไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคาจนกระท่ัง
สินทรัพย์นั้นจะแล้วเสร็จและพร้อมท่ีจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ (ต่อ) 

4.7 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน  

สินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานแสดงตามราคาทุนหรือราคาสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า  

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจ าหน่าย 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม บริษัทคิดค่า              
ตัดจ าหน่ายส าหรับสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ (3 – 5 ปี) 

4.9 สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าทรัพย์สินท่ีผู้ให้เช่าโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ท่ีมีนัยส าคัญในการเป็นเจ้าของไปยังผู้เช่าจะถูกจัดเป็น
สัญญาเช่าทางการเงิน โดยผู้เช่าจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินด้วยจ านวนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของ
ค่าเช่าขั้นต่ าท่ีต้องจ่ายตามสัญญา หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ค่าเช่าจ่ายในแต่ละงวดจะ
แบ่งเป็นส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ียและส่วนท่ีเป็นการช าระหนี้สิน โดยดอกเบ้ียแต่ละงวดจะค านวณโดยใช้อัตราดอกเบ้ียคงท่ี
ตลอดอายุของหนี้สิน ส่วนค่าเช่าสุทธิจากดอกเบ้ียจะน าไปลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจะ
บันทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่า ทรัพย์สินท่ีเสื่อมสภาพได้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุ
การใช้งานของทรัพย์สิน 

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษัทได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อาจจะไม่ได้รับคืนหรือ
เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย์นั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยท่ีการประเมินจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจาก     
หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทได้รับรู้รายการขาดทุน            
จากการด้อยค่าในงบก าไรขาดทุน กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์              
ท่ีรับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบันทึกเป็นรายได้อื่นเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หมดไป
หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 

 
4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ (ต่อ) 

4.11 รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการและ   
แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีในงบดุลให้เป็นเงินบาทโดยใช้              
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบดุล รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตรา    
ต่างประเทศ และท่ีเกิดการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกทันทีในงบก าไรขาดทุน 
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4.12 ประมาณการหนี้สิน   

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย
หรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิด   
การไหลออกของทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่าง      
น่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเม่ือการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่าง   
แน่นอนเม่ือได้จ่ายช าระประมาณการหนี้สินไปแล้ว 

4.13 การรับรู้รายได้ 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายเม่ือมีการส่งมอบและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปยังลูกค้าแล้ว 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของสินทรัพย์ 

4.14 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักท่ีช าระแล้วในระหว่าง
ปีของแต่ละปี 

4.15 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจ า  ลูกหนี้การค้า       
เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่น หนี้สินทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งนโยบายบัญชีเฉพาะรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 

4.16 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท 
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น 
บริษัทย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับ
บริษัท ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษัท ตลอดท้ังสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว 
และกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทค านึงถึงเนื้อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

5.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคา 

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 
: 
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 ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทย่อย :  

     บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน :  
      บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
      บริษัท อิง เชง  จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
      บริษัท อะกรีเวลิด์ จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
      บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
      บริษัท วันเดอร ์อินเตอร์ฟูดส ์จ ากัด ถือหุ้นโดยญาตสินิทกรรมการ 

 

 นโยบายราคา 

รายได้จากการขายสินค้า  ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาท่ีคิดกับคู่ค้ารายอื่น 

รายได้ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกันตามสัญญา 

รายได้บริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกัน 

ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงร่วมกัน 

ค่านายหน้า อัตราร้อยละ 1.50 – 3.00 ของยอดขาย 

เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี 
 

 

5.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังน้ี 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ลูกหนี้การค้า     
      บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 15,976,965 9,543,913 
      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 4,531,292 5,031,350 1,839,614 3,065,855 
      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 1,449,210 1,881,500 1,449,210 1,881,500 
      บริษัท อิง เชง  จ ากัด 2,412,837 1,134,487 2,412,837 1,134,487 

               รวม 8,393,339 8,047,337 21,678,626 15,625,755 



 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

59 
รายงานประจ าปี 2553 

ดอกเบี้ยค้างรับ     
     บริษัท ซีแอนดด์ับบลิว  
          อินเตอร์ฟูดส ์ จ ากัด - 67,627 - 67,627 

เงินให้กู้ยืม     
     บริษัท ซีแอนดด์ับบลิว  
          อินเตอร์ฟูดส ์ จ ากัด - 24,500,000 - 24,500,000 

ในปี 2548 บริษัทท าสัญญาให้กู้ยืมระยะยาวกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด)  จ านวนเงิน 
24.5 ล้านบาท มีก าหนดจ่ายช าระคืนเงินต้นท้ังจ านวนภายในปี 2553 โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก     
สิ้นเดือน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดย บริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ซี แอนด์
ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด และนายนิรันดร์ พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการของบริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด 
บริษัทได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียค้างรับจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันแล้วท้ังจ านวน เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2553 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          
         บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1,072,486 882,570 535,908          354,143 
         บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 287,839 379,771 287,839 379,771 
         บริษัท อิง เชง จ ากัด 2,677,279       2,375,552 2,677,279       2,375,552 
         บริษัท อะกรเีวิลด ์จ ากัด - 12,593 - 12,593 

               รวม 4,037,604 3,650,486 3,501,026 3,122,059 

เงินประกัน     
        บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 30,000 30,000 

 

5.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2553 และ 2552  มีดังน้ี 

 

 

 

 

 



 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

รายได้จากการขายสินค้า     
      บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 229,871,281 220,817,731 
      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 202,234,102 180,196,249 135,775,204 124,680,790 
      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 11,804,610 11,481,500 8,765,610 11,118,500 
      บริษัท อิง เชง  จ ากัด 5,489,709 4,581,605 5,489,709 3,931,813 

               รวม 219,528,421 196,259,354 379,901,804 360,548,834 

รายได้อื่น     
      บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 620,400 620,400 
      บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากัด 90,000 90,000 90,000 90,000 

               รวม 90,000 90,000 710,400 710,400 

ดอกเบี้ยรับ     
      บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว  
           อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด  373,038 796,250 373,038 796,250 

ค่านายหน้าจ่าย     
       บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 4,158,872 3,592,901 2,797,542 2,515,287 
       บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 898,635 1,090,751 898,635 1,090,751 
       บริษัท อิง เชง จ ากัด 2,814,850 2,438,723 2,814,850 2,438,723 

               รวม 7,872,357 7,122,375 6,511,027 6,044,761 

ค่าบริการจ่าย     
       บริษัท อะกรเีวิลด ์จ ากัด 658,217 178,400 658,217 178,400 

 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เงินสด 129,716 125,153 124,716 115,153 
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน 138,401 285,057 - - 
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 180,275,779 262,065,602 159,413,937 132,355,352 
เงินฝากประเภทประจ าอายุไม่เกิน 3 เดือน - 5,521,965 - 110,000,000 

       รวม 180,543,896 267,997,777 159,538,653 242,470,505 



 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบ้ียถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.25 ต่อปี (ปี 2552: ร้อยละ 0.5 - 0.75 ต่อปี) 

7. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราวได้แก่เงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจ ามีอายุ 5 เดือน และ 8 เดือน อัตราดอกเบ้ียร้อยละ                  
1.7 - 2.0 ต่อปี (ปี 2552: ร้อยละ 1.0 ต่อปี) 

8. ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ท่ีค้างช าระได้ดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

 ลูกหนี้การค้า - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                   
     ยังไม่ถึงก าหนด 7,428,607 7,550,688 20,713,894 15,129,106 
     ค้างช าระ 1 - 3 เดือน 897,188 496,649 897,188 496,649 
     ค้างช าระ 4 - 6 เดือน 67,544 - 67,544 - 
  รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                             8,393,339 8,047,337 21,678,626 15,625,755 

ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น                   
     ยังไม่ถึงก าหนด 42,246,806 28,854,127 34,552,746 22,413,926 
     ค้างช าระ 1 - 3 เดือน 2,278,978 7,359,864 2,278,978 6,795,864 
     ค้างช าระเกิน 12 เดอืน  2,751,014 2,751,014 2,751,014 2,751,014 

   รวมลูกหนี้การคา้ - บริษัทอื่น                             47,276,798 38,965,005 39,582,738 31,960,804 
 หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,751,014) (2,751,014) (2,751,014) (2,751,014) 

   รวมลูกหนี้การคา้  - บริษัทอื่น - สุทธิ                             44,525,784 36,213,991 36,831,724 29,209,790 
 

9. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าสินคา้ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

สินค้าส าเร็จรูปและ 
   กึ่งส าเร็จรูป 264,095,906     352,489,131  (1,445,769)       (1,400,639) 262,650,137 351,088,492 
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน 30,303,046       34,275,583  (138,966)          (776,947) 30,164,080 33,498,636 
เมล็ดพันธุ์,ยา,ปุ๋ย 17,215,357       17,077,032  (71,114)            (61,122) 17,144,243 17,015,910 
รวม 311,614,309 403,841,746  (1,655,849)  (2,238,708) 309,958,460 401,603,038 



 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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10. ลูกหนี้ชาวไร่ – สุทธิ 
 บาท 

 2553 2552 

ลูกหนี้ชาวไร่                                        36,875,041 27,369,166 
หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                    (690,811) (697,457) 

                 สุทธิ       36,184,230 26,671,709 

11. เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค้ าประกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทย่อยมีเงินฝากประจ า จ านวนเงิน 14.5 ล้านบาท และ 14.4  ล้านบาท ตามล าดับ          
ซึ่งติดภาระค้ าประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง   

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

   ทุนช าระแล้ว สัดส่วน วิธีราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท) เงินลงทุน (บาท) 

บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง  จ ากัด จ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป 30,000,000 100.0    23,353,658 

 

 

                                                                 



 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ      
งบการเงินรวม บาท 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เครือ่งจักร                
และอุปกรณ ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ 
เครือ่งตกแต่ง
ส านักงาน 

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครือ่งจักร 

ระหว่างติดต้ัง รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552        
     ราคาทุน 89,252,940 420,573,503 660,085,577 45,600,825 22,481,435 11,844,476 1,249,838,756 
     หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (216,254,808) (520,708,031) (32,617,815) (19,965,975) - (795,854,330) 
           การด้อยค่าของสินทรัพย ์ - - (5,528,835) - - - (5,528,835) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชี  82,945,239 204,318,695 133,848,711 12,983,010 2,515,460 11,844,476 448,455,591 

รายการระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2553       
     มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี  82,945,239 204,318,695 133,848,711 12,983,010 2,515,460 11,844,476 448,455,591 
     บวก ซื้อสินทรัพย ์ - 9,406,460 15,780,226 1,779,000 794,465 20,122,827 47,882,978 
              โอนเข้า(ออก) - 10,482,487 11,779,134 - - (22,261,621) - 
              โอนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  - - - - - (2,391,041) (2,391,041) 
     หัก    จ าหน่ายสินทรัพย ์                 - - (8,150) (2) (41) - (8,193) 
               ค่าเสื่อมราคา  - (25,061,398) (36,803,575) (4,771,887) (962,029)  - (67,598,889) 

    มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี 82,945,239 199,146,244 124,596,346 9,990,121 2,347,855 7,314,641 426,340,446 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553        
     ราคาทุน 89,252,940 440,462,450 685,099,393 41,505,073 22,912,181 7,314,641 1,286,546,678 
    หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (241,316,206) (554,974,212) (31,514,952) (20,564,326)  - (854,677,397) 
          การด้อยค่าของสนิทรัพย์              - - (5,528,835) - - - (5,528,835) 

    มูลค่าสุทธิตามบัญชี    82,945,239 199,146,244 124,596,346 9,990,121 2,347,855 7,314,641 426,340,446 
 
  



 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ (ต่อ) 
                                                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ     บาท 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เครือ่งจักรและ
อุปกรณ ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ
เครือ่งตกแต่ง
ส านักงาน 

อาคารระหว่าง
ก่อสร้าง 

และเครื่องจักร 
ระหว่างติดต้ัง รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552        
     ราคาทุน 89,252,940 420,573,503 660,085,577 44,626,073 21,352,309 11,844,476 1,247,734,878 
     หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (216,254,808) (520,708,031) (31,645,200) (18,903,358) - (793,819,098) 
            การด้อยคา่ของสินทรัพย ์ - - (5,528,835) - - - (5,528,835) 

    มูลค่าสุทธิตามบัญชี   82,945,239 204,318,695 133,848,711 12,980,873 2,448,951 11,844,476 448,386,945 

รายการระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2553    
     มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี  82,945,239 204,318,695 133,848,711 12,980,873 2,448,951 11,844,476 448,386,945 
    บวก ซื้อสินทรัพย ์ - 9,406,460 15,780,226 - 794,464 20,122,827 46,103,977 
             โอนเข้า(ออก) - 10,482,487 11,779,134 - - (22,261,621) - 
             โอนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ - - - - - (2,391,041) (2,391,041) 
    หัก    จ าหน่ายสินทรัพย ์ -  - (8,150) (1) (40) - (8,191) 
              ค่าเสื่อมราคา - (25,061,398) (36,803,575) (4,439,296) (938,378)  - (67,242,647) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชสีิ้นปี 82,945,239 199,146,244 124,596,346 8,541,576 2,304,997 7,314,641 424,849,043 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553        
     ราคาทุน 89,252,940 440,462,450 685,099,393 39,726,073 21,794,955 7,314,641 1,283,650,452 
     หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (241,316,206) (554,974,212) (31,184,497) (19,489,958)  - (853,272,574) 
            การด้อยคา่ของสินทรัพย ์ - - (5,528,835) - - - (5,528,835) 

    มูลค่าสุทธิตามบัญชี  82,945,239 199,146,244 124,596,346 8,541,576 2,304,997 7,314,641 424,849,043 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ (ต่อ) 

ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทมูลค่าตามบัญชีจ านวนเงิน 134.7 ล้านบาท (ปี 2552: 142.6 ล้านบาท) ได้จ านองไว้เป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 16   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มูลค่าตามราคาทุนของอุปกรณ์ท่ีตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ของกลุ่มบริษัทและบริษัท
มีจ านวนเงินประมาณ 444.4 ล้านบาทและ 443.4 ล้านบาทตามล าดับ  (ปี 2552 : 406 ล้านบาท และ 405 ล้านบาทตามล าดับ) 

14. สินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน – สุทธิ 
 

 บาท 

 
ท่ีดิน 

เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ รวม 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2552    
     ราคาทุน 18,050,121 20,997,561 39,047,682 
     หัก  ค่าเสือ่มราคาสะสม - (14,526,326) (14,526,326) 
    หัก  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย์                    - (3,445,198) (3,445,198) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชี 18,050,121 3,026,037 21,076,158 

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553    
     มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี 18,050,121 3,026,037 21,076,158 
     บวก ซื้อสินทรัพย์ 3,190,590 - 3,190,590 

     หัก   ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - (897,602) (897,602) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี 21,240,711 2,128,435 23,369,146 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2553    
     ราคาทุน 21,240,711 20,997,561 42,238,272 
     หัก  ค่าเสือ่มราคาสะสม - (15,423,928) (15,423,928) 
    หัก  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย์                    - (3,445,198) (3,445,198) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชี 21,240,711 2,128,435 23,369,146 

ท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท จ านวน 21.2 ล้านบาท (ปี 2552 : 18.1 ล้านบาท) จัดเตรียมไว้ส าหรับสร้างโรงงาน   
ในอนาคต 

 

 

   



 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

66 
รายงานประจ าปี 2553 

 

15. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 
                   

 บาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  
     ราคาทุน 1,690,810 

     หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (1,508,550) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชี 182,260 

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553  
     มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี 182,260 
     รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,391,041 
     บวก  ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 407,845 

     หัก  ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี (182,260) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี 2,798,886 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  
     ราคาทุน 4,489,696 

     หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (1,690,810) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชี 2,798,886 
 

16. วงเงินเบิกเกินบัญชธีนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ านวน 450.3    
ล้านบาท และ 420 ล้านบาทตามล าดับ โดยมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินเบิกเกินบัญชีและ เงินกู้ยืมระยะสั้น
ดังกล่าวข้างต้นค้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 13 

17. ทุนเรือนหุ้น 

 ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2552 ผู้ถือหุ้นมีมติดังน้ี 
- ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 346,497,096 บาท(หุ้นสามัญจ านวน 346,497,096 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  1 บาท)เป็น 

346,496,592บาท (หุ้นสามัญจ านวน 346,496,592 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษัทได้น าไปจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2552 

- ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 34,649,659 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 346,496,592 บาท(หุ้นสามัญจ านวน 
346,496,592 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 381,146,251 บาท (หุ้นสามัญจ านวน 381,146,251 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 
บริษัทได้น าไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2552 

 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2552 บริษัทจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่   (เศษปัดท้ิง) คิดเป็น
จ านวนหุ้นปันผล 34,649,133 หุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 



 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

67 
รายงานประจ าปี 2553 

 

34,649,133 บาท มีผลให้ทุนท่ีออกและช าระแล้วเพ่ิมขึ้นเป็น 381,145,725 บาท (หุ้นสามัญจ านวน 381,145,725 หุ้น มูลค่า   
หุ้นละ 1 บาท) บริษัทได้น าไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2552 

 

18. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  บริษัทต้องจัดสรรทุนส ารองอย่ างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรประจ าปี หลังหัก        
ผลขาดทุนสะสมต้นปี (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองดังกล่าวมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทุนส ารองนี้ไม่อาจ   
น าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้   

19. เงินปันผลจ่าย 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ   
0.5 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 190.6 ล้านบาท จากผลการด าเนินงานปี 2552 โดยบริษัทแบ่งจ่ายเป็น 2 งวดดังนี ้

- บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 4/2252 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2552 ในอัตรา
หุ้นละ 0.25 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 95.3 ล้านบาท ในวันท่ี 11 กันยายน 2552 

- บริษัทจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 95.3 ล้านบาท
ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2553 อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 1,375 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบางราย เนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติ 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2552 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท จ านวน 346,496,592 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 103,947,503 บาท จากผลการด าเนินงานปี 2550 - 2551 ของ
บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1465/2542 และจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่  (เศษปัดท้ิง) คิดเป็น
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนหุ้นปันผล 34,649,133 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 
34,649,133 บาท จากผลการด าเนินงานปี 2550-2551 ของบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1465/2542 โดยบริษัทจ่ายเงินปันผล
และหุ้นปันผลดังกล่าวเม่ือวันท่ี 29  พฤษภาคม 2552 อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 1,475 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
บางรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคัญได้แก่  บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูป  กึ่งส าเร็จรูป 
   และวัตถุดิบ 88,346,857 (57,761,945) 88,346,857 (57,761,945) 
ซื้อสินค้าส าเรจ็รูป 1,641,321  1,026,750    -   - 
ซื้อวัตถุดิบ 414,494,876 494,259,042 414,494,876 494,259,042 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 68,678,751 69,118,551 68,322,509 68,903,054 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 194,557,037 179,824,941 193,006,387 178,250,352 
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21. สิทธิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ. 2520 
โดยสังเขปตามบัตรส่งเสริมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้                                                                        

 

21.1 บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1727/สอ./2531 ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา  7 ปีนับตั้งแต่
วันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2533 สิ้นสุดวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2540 

 

13.2    บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1063/สอ./2536 ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 6 ปีนับตั้งแต่
วันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2537 สิ้นสุดวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2543 

 

13.3    บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1397/2537  ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันท่ี
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการในวันท่ี 3 มีนาคม 2539 สิ้นสุดวันท่ี 3 มีนาคม 2547 

  

13.4 บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1465/2542 ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันท่ีเริ่ม
มีรายได้จากการประกอบกิจการในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2544 สิ้นสุดวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2552 

13.5 บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1545(3)/2547 ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปีนับตั้งแต่วันท่ี
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ  

 

ในฐานะท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนบริษัทต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน  

รายได้จากการขายจ าแนกตามธุรกิจท่ีได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 
2552 มีดังนี้ 

 พันบาท 
 2553 2552 

 ธุรกิจท่ีได้รับ           
การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ได้รับ       
การส่งเสริม รวม 

ธุรกิจท่ีได้รับ            
การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ได้รับ      
การส่งเสริม รวม 

รายได้จากการขายส่งออก 1,109,487 - 1,109,487 1,057,958 - 1,057,958 
รายได้จากการขาย 
   ภายในประเทศ  237,422 2,163 239,585 234,736 1,371 236,107 

          รวม 1,346,909 2,163 1,349,072 1,292,694 1,371 1,294,065 
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22. การจ าแนกข้อมูลตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกพืชผักและผลไม้แช่แข็ง, จ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และด าเนินธุรกิจในส่วนงาน    
ทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี้ 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังน้ี   

งบการเงินรวม      
 พันบาท 
   ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

รายได้จากการขาย                  1,363,673 1,318,791 3,905 2,664 1,367,578 1,321,455 
ต้นทุนขาย               (1,025,369) (910,324) (3,490) (3,069) (1,028,859) (913,393) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 338,304 408,467 415 (405) 338,719 408,062 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (128,037) (118,809) (328) (213) (128,365) (119,022) 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 210,267 289,658 87 (618) 210,354 289,040 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     33,429 6,221 
รายได้อื่น     9,867 8,571 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง     (94,019) (90,734) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้     159,631 213,098 

ภาษีเงินได้     (1,443) (1,931) 

ก าไรสุทธ ิ     158,188 211,167 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธ–ิตามส่วนงาน      
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 350,278 370,647 31,119 31,939 381,397 402,586 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธ–ิ มิได้ปันส่วน    44,943 45,870 

สินทรัพย์อื่น     932,490 857,026 

สินทรัพย์รวม     1,358,830 1,305,482 
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22. การจ าแนกข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังน้ี  

งบการเงินเฉพาะกิจการ      

 พันบาท 
 ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

รายได้จากการขาย                  1,346,909 1,292,695 2,163 1,371 1,349,072 1,294,066 
ต้นทุนขาย               (1,025,331) (910,324) (1,886) (2,042) (1,027,217) (912,366) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 321,578 382,371 277 (671) 321,855 381,700 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (110,787) (101,231) (178) (107) (110,965) (101,338) 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 210,791 281,140 99 (778) 210,890 280,362 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     29,645 3,606 
รายได้อื่น     9,796 8,935 

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง     (89,164) (85,849) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้     161,167 207,054 

ภาษีเงินได้     (1,443) - 

ก าไรสุทธ ิ     159,724 207,054 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธ–ิตามส่วนงาน      
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม  350,278 370,647 31,119 31,939 381,397 402,586 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธ–ิ มิได้ปันส่วน    43,452 45,801 

สินทรัพย์อื่น     920,338 840,978 

สินทรัพย์รวม     1,345,187 1,289,365 
 
 

23. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค านวณขึ้นจากก าไรสุทธิส าหรับปีหลังจากบวกกลับด้วยส ารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้
ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษี  

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับท่ี 475 พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2551 
ให้สิทธิแก่บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ส าหรับก าไรสุทธิเฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลา
สามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551  
บริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ไว้เท่ากับจ านวนเงินท่ีจะต้องจ่ายจริงตามกฎหมายภาษีอากรในอัตราร้อยละ 30  
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24. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน 
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 ตามระเบียบ
กองทุน บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้เท่ากับส่วนท่ีพนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทได้แต่งตั้ง 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน เพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 ภายใต้    
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสุทธิจากส่วนรับคืนส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นจ านวนเงิน 1.6 ล้านบาท 

25. เคร่ืองมือทางการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพ่ือ          
การเก็งก าไรหรือการค้า 
25.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อ 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อย่างไรก็ตามหากมีลูกหนี้ท่ีบริษัทคาดว่าอาจจะ   
มีปัญหาด้านการช าระเงินแล้วผู้บริหารของกิจการมีนโยบายท่ีจะบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับโอกาสท่ีจะ      
เกิดความสูญเสียดังกล่าว 

25.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเส่ียง 
กลุ่มบริษัทมีรายการค้าท่ี เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งก่อให้ เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน                     
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้อนุพันธ์ท่ีเป็นเครื่องมือ              
ทางการเงินคุ้มครองรายการท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทมีสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง จ านวน 8.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อจ านวนเงิน 242.1 ล้านบาท 
และเพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการช าระคืนดังกล่าวซึ่งจะครบก าหนดในเดือนกรกฏาคม 2554 และ
จากการเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามสัญญาเกิดผลก าไรจ านวน 2.7 ล้านบาท   

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทมีค่านายหน้าค้างจ่าย จ านวน 141,481 เหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีไม่ได้ท าการป้องกัน
ความเสี่ยง  

25.3  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษัทเช่ือว่าความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะ                
ไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้นบริษัทจึงมิได้ใช้                    
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

25.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว   ลูกหนี้
การค้า เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
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26. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้า 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

26.1 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ท่ียังไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงินประมาณ 
90.0 ล้านบาท 

26.2 บริษัทได้ท าสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ในการใช้โปรแกรมกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง บริษัทมีภาระผูกพัน             
ตามสัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.9 ล้านบาท  

26.3 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ าประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 8.9 ล้านบาท  

27. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ 

บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามท่ีได้รายงานไปแล้ว        
การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที่จัดประเภทใหม ่ ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่จัดประเภทใหม ่ ตามที่เคยรายงานไว้ 

เจ้าหน้ีการค้า 47,923,858 48,641,856 47,923,858 48,641,856 
เจ้าหน้ีซื้อทรัพย์สิน 717,998 - 717,998 - 

28. การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด ารงไว้       
ซึ่งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2553 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.07:1  

29. เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามัญประจ าปีของบริษัท เพ่ือ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 133.4 ล้านบาท  

30. การอนุมัติงบการเงิน 

      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี  25  กุมภาพันธ์  2554 
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