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

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

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

นิตบุิคคลที่บริษทัฯถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ  10  ขึน้ไป 
ช่ือบริษทั บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั 

ท่ีตั้ง 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

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

ประเภทธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป เป็นผูจ้าํหน่าย (ส่งออก) ขา้วโพดหวานแช่แขง็ 

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

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

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

ท่ีปรึกษากฎหมาย นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์  
เลขท่ี 51 ตรอกศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

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

ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอร์เรท จาํกดั - สาขา กรุงเทพฯ 

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

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2555 2554 2553 2555 2554 2553 

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

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

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

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

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

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

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

 

                อตัราส่วนทางการเงิน 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ % 13.53 4.77 12.45 13.47 4.54 12.69 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม     % 12.18 4.38 11.64 12.14 4.18 11.87 

กาํไรสุทธิ ต่อ หุน้                                      บาท 0.46 0.15 0.42 
 

0.45 0.14 0.42 

เงินปันผล   ต่อ หุน้                                    บาท 0.28 0.14 0.35 0.28 0.14 0.35 

มูลค่าตามบญัชี ต่อ หุน้                              บาท 3.39 3.07 3.33 3.34 3.03 3.30 

มูลค่าสินทรัพยร์วมสุทธิ ต่อ หุน้               บาท 3.76 3.34 3.57 3.71 3.29 3.53 
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2. ปัจจยัความเส่ียง 

ด้านการผลติ 
                 บริษทัฯเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์กัแช่เยอืกแขง็  ซ่ึงตอ้งใช ้ ถัว่แระ, ถัว่แขก และขา้วโพดหวาน 

เป็นวตัถุดิบส่วนสาํคญัของตน้ทุนการผลิต และเน่ืองจากวตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นวตัถุดิบทางการเกษตรท่ีข้ึนอยูก่บัปัจจยั

ทางธรรมชาติเป็นหลกั ทาํใหบ้ริษทัฯอาจไดรั้บผลกระทบและเกิดการขาดแคลนวตัถุดิบดงักล่าวไดบ้า้ง 

                 มาตรการรองรับความเส่ียงในกรณีน้ีคือ บริษทัฯใชว้ธีิเพิ่มปริมาณการผลิตในรุ่นถดัไปใหม้ากข้ึน  

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

ดงันั้น หากการเพาะปลูกรุ่นใดมีปัญหา  บริษทัฯก็จะเพิ่มพื้นท่ีการปลูกในรุ่นถดัไปใหม้ากข้ึน 
ด้านการประกอบธุรกจิ 
                 ปัจจุบนับริษทัฯส่งออกผลิตภณัฑผ์กัแช่เยอืกแขง็ไปยงัตลาดญ่ีปุ่น ประมาณ ร้อยละ 76 ของยอดขายรวม  

ซ่ึงการพึ่งพิงตลาดญ่ีปุ่นในสัดส่วนท่ีสูงน้ี ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯอาจไดรั้บผลกระทบจากการท่ีเศรษฐกิจ

ญ่ีปุ่นชะลอตวั และ/หรือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการคา้ของประเทศดงักล่าว 
                 อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทอาหาร ท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรง

ชีพ และชาวญ่ีปุ่นเองก็นิยมบริโภคผลิตภณัฑ ์ถัว่แระ และถัว่แขกแช่เยอืกแขง็ ประกอบกบับริษทัฯมีความสัมพนัธ์ท่ี

ดีกบัลูกคา้ตลอดมา  ดงันั้น ผลกระทบจากการพึ่งพิงตลาดญ่ีปุ่นเป็นหลกัจึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงไม่สูงนกั  
ด้านอตัราแลกเปลี่ยน 
                 จากการท่ีบริษทัฯมีมูลค่าการส่งออก ประมาณ ร้อยละ 82 ของยอดขายรวม และบริษทัฯขายสินคา้เป็น

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งหมด  ดงันั้น บริษทัฯอาจไดรั้บผลกระทบอนัเน่ืองมาจากอตัราแลกเปล่ียนแขง็ค่าข้ึน 

จะส่งผลใหบ้ริษทัฯไดรั้บเงินบาทจากการแปลงค่านอ้ยลง 
                 มาตรการลดความเส่ียงในกรณีน้ี บริษทัฯไดท้าํสัญญาขายเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหนา้ ซ่ึงสามารถ

ลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดพ้อสมควร โดยบริษทัฯจะทาํสัญญาขายเงินล่วงหนา้ 

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

ไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินคา้ใหป้ลอดสารเคมีตามสัญญาท่ีตกลงกบัลูกคา้ 
                มาตรการการควบคุมคุณภาพของสินคา้ ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากสารเคมีตกคา้งนั้น บริษทัฯมีกระบวน 

การตรวจสอบท่ีเขม้งวดตามมาตรฐาน GMP โดยบริษทัฯไดจ้ดัหาเคร่ืองตรวจหาสารเคมีตกคา้งท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯมีอยูจ่าํนวน 2 เคร่ือง สามารถตรวจหาสารเคมีตกคา้งไดม้ากกวา่ 250 ชนิด ในขณะท่ีบริษทัฯใช้

สารเคมี ประมาณ 20 ชนิด 
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ด้านการบริหารจัดการ 
                    คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่  ซ่ึงมีประสบการณ์ใน

ธุรกิจการเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน จาํนวน 7 คน และกรรมการอิสระ จาํนวน 4 คน ร่วมกนักาํหนดนโยบายใหก้บั

ทางคณะผูบ้ริหาร ดูแลและควบคุมการดาํเนินการของคณะผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

                     คณะผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยทีมผูบ้ริหารระดบัสูง จาํนวน 5 คน  ซ่ึงแต่ละท่านมีความรู้ ความสามารถ ใน

การบริหารงานธุรกิจดา้นการเกษตรเป็นอยา่งดี  มีการกระจายอาํนาจในการบริหารและการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

รวมถึงมีการประชุมร่วมกนัเพื่อตดัสินใจในประเด็นการบริหารงานท่ีสาํคญั 
                  การทาํงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ดาํเนินงานภายใตน้โยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้ และในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯทุกคร้ัง ท่ีประชุมไดร้ายงานผลการดาํเนินงาน และเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านไดซ้กัถามอยา่งเป็นท่ี

พอใจ  ดงันั้น ความเส่ียงในการบริหารจดัการของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

ด้านการเงิน  

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

ของสินทรัพยร์วม และมีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,274.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.2 ของสินทรัพยร์วม  มีอตัราส่วน

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

ประกนัทั้งส้ิน แสดงถึงสถานะการเงินและความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินอยูใ่นระดบัสูง   

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดย้ึดหลกันโยบายการเงินท่ีเนน้ความรอบคอบ ทาํใหค้วามเส่ียงดา้นการเงินของบริษทัฯอยูใ่น

ระดบัตํ่า 
ด้านผู้ลงทุน 
                 บริษทัฯมีผลประกอบการท่ีดีและมีกาํไรมาโดยตลอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีกาํไรสะสม

ทั้งส้ิน จาํนวน 825.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.4 ของสินทรัพยร์วม และบริษทัฯสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บั

ผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี  
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
(1) การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคัญ 

พฤศจิกายน 2531 จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ 10 บาทต่อหุน้ 

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

กมุภาพนัธ์ 2533 เร่ิมมีรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 

ธนัวาคม 2534 เพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 50 ลา้นบาท เป็น 125 ลา้นบาท  

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

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

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

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

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

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

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

                       
               การเปลีย่นแปลงอาํนาจในการควบคุมบริษัทฯ 
                            ไม่มี 
 
        การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถือหุ้น, การจัดการ หรือการประกอบธุรกจิในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
                           ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

            เหตุการณ์สําคัญในปี 2555 
                            ไม่มี 
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(2) การประกอบธุรกจิ 
                                  บริษทัฯเป็นผูผ้ลิตและส่งออกผกัแช่เยอืกแขง็  ซ่ึงเป็นการนาํเอาผลผลิตทางการเกษตรมาเป็น

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

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

ผลิตภณัฑ์ 2555 % 2554 % 2553 % 

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

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

ตลาดผลิตภณัฑ์ 2555 % 2554 % 2553 % 

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

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

(บริษทัยอ่ย) 
 

ลกัษณะลูกคา้ อตัราร้อยละ 
ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ รวม 

มูลค่าการจาํหน่ายรวม 81.4 18.6 100.00 
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วฏัจักรของการ 
ประกอบธุรกจิ 

อตัราร้อยละ 
2555 2554 2553 

ไตรมาส 1 22.00 21.00 23.00 

ไตรมาส 2 30.00 28.00 31.00 

ไตรมาส 3 27.00 29.00 25.00 

ไตรมาส 4 21.00 22.00 21.00 

รวม              100.00              100.00              100.00 

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

รายได ้ 2555 % 2554 % 2553 % 

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

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

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

 
                        เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 
                            -   รักษาคุณภาพของสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานอยูเ่สมอ 
                            -   มุ่งมัน่ผลิตสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค    

                         -  แสวงหาช่องทางการขยายธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
                            -  ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้ม และส่งเสริมการอยูร่่วมกนั 
                               ดว้ยความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯและชุมชน 

4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์ 
 (1)  ลกัษณะผลติภณัฑ์ หรือบริการ 
                      ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นผลิตภณัฑผ์กัแช่เยอืกแขง็  ซ่ึงผลิตโดยผา่นกระบวนการผลิตท่ีมี

คุณภาพ และไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 22000, HACCP, GMP 
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สิทธิประโยชน์หรือข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ 
        บัตรส่งเสริมการลงทุน 
            เลขทีบ่ัตรส่งเสริม    บตัรท่ี 1  เลขท่ี  1727/สอ/2531 
                                             บตัรท่ี 2  เลขท่ี  1063/สอ/2536 
                                             บตัรท่ี 3  เลขท่ี  1397/2537 
                                             บตัรท่ี 4  เลขท่ี  1465/2542 
                                             บตัรท่ี 5  เลขท่ี  1545(3)/2547 

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

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

ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ 
     ผลิตพืชผกัแช่เยอืกแขง็ 
     บริการหอ้งเยน็ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
 

ใช่ 

ประเภทกิจการ 
    1.3 การผลิตหรือถนอมอาหาร 
    1.8 การผลิตอาหาร 
    1.17 กิจการหอ้งเยน็ 

1.3 1.8 1.8 1.8 1.17 

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

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

หลงัจากบตัรหมดอาย ุไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินได ้
      นิติบุคคลร้อยละ 50 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

 
ใช่ 

ในฐานะท่ีบริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ีระบุในบตัร

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

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

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

คุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งรสชาติ  เสมือนผกัสด  ไม่มีวตัถุกนัเสียเจือปน  สามารถเก็บไวไ้ดน้าน  อีกทั้งสะดวก

เม่ือนาํออกมาบริโภค  นบัเป็นผลิตภณัฑแ์นวใหม่ เพิ่มทางเลือกใหผู้บ้ริโภคสามารถหาซ้ือรับประทานไดท้ั้งปี 
 กลยุทธ์การแข่งขันทีสํ่าคัญ 

  1.  คุณภาพของสินคา้ไดม้าตรฐาน เป็นท่ียอมรับของลูกคา้ในต่างประเทศ 

2. การจดัส่งสินคา้มีความสมํ่าเสมอ ในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

3. สินคา้มีความปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้ง และส่ิงเจือปน 

4. ส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัลูกคา้อยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 จุดเด่น 
1.บริษทัฯมีฐานการตลาดท่ีดี 
2.ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ลว้นแต่เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ทางดา้นการคา้ผลิตผลทาง

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

ธรรมชาติ เช่น ลมพาย ุ ฝนตกหนกั นํ้าท่วมมีโอกาสนอ้ยกวา่ เม่ือเทียบกบัประเทศคู่แข่งเช่น จีน และ

ไตห้วนั 
 จุดด้อย 

1.ระยะทางการขนส่งสินคา้ทั้งทางบก และทางนํ้า  เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัในต่างประเทศแลว้ไกลกวา่  ทาํ

ใหบ้ริษทัฯมีตน้ทุนค่าขนส่งท่ีสูงกวา่ 
2.ขนาดของพื้นท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและกระจายอยูใ่นบริเวณกวา้ง  การควบคุมดูแลพื้นท่ีการ

เพาะปลูก และควบคุมการใชส้ารเคมีกระทาํไดย้ากข้ึน เม่ือเทียบกบัคู่แข่งในต่างประเทศ 
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ลูกค้าเป้าหมาย 
             ผูบ้ริโภคสินคา้ของบริษทัฯส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มลูกคา้ระดบักลางข้ึนไปและกลุ่มลูกคา้นกัธุรกิจท่ีตอ้งการ 

สินคา้ในรูปแบบก่ึงสาํเร็จรูป  สะอาด  ถูกหลกัอนามยั  และมีความสะดวกในการบริโภค 
นโยบายการตั้งราคา 
           บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นราคาท่ีสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งจากทั้งในและต่างประเทศได ้

 
       การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

               ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯส่งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยผา่นช่องทางการจาํหน่ายคือ 
ต่างประเทศ  มีช่องทางการจาํหน่าย  3  ช่องทาง คือ 

1. จาํหน่ายผา่นผูน้าํเขา้และตวัแทนจาํหน่าย ไดแ้ก่ อีโตชู้ คอร์ปอร์เรชัน่ และ นิชิเร่ คอร์ปอร์เรชัน่ 

โดยมีสัดส่วนการจาํหน่ายผา่นช่องทางน้ี ประมาณร้อยละ 54.0 ของยอดขายรวม  
2. จาํหน่ายใหลู้กคา้โดยตรง โดยมีสัดส่วนการจาํหน่ายผา่นช่องทางน้ี ประมาณร้อยละ 27.4 ของ

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

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

กระจายสินคา้ไปยงัซุปเปอร์มาร์เก็ด ร้านคา้ปลีกต่างๆ และผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมอาหาร จากความสัมพนัธ์อนัดี

กบัผูร่้วมลงทุนและลูกคา้ ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สูญเสียลูกคา้รายใดออกไป ในทางกลบักนั  นบัแต่บริษทัฯดาํเนิน

ธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นตน้มา  บริษทัฯมีความเจริญกา้วหนา้  และมีผลประกอบการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง  อยา่งไรก็

ตาม โอกาสท่ีบริษทัฯจะสูญเสียลูกคา้ท่ีสาํคญัก็มีอยูบ่า้ง  บริษทัฯจึงพยายามเปิดตลาดใหม้ากข้ึน  โดยใน

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

ตลาดหลกัของธุรกิจผกัแช่เยือกแขง็จึงเป็นตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดประเทศญ่ีปุ่น  ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมี

ศกัยภาพสูง  มีความตอ้งการบริโภคผกัแช่เยอืกแขง็ในปริมาณมาก เพราะลูกคา้ชาวญ่ีปุ่น เป็นลูกคา้ท่ีตอ้งการบริโภค

สินคา้ในรูปแบบก่ึงสาํเร็จรูป  สด  สะอาด  ถูกหลกัอนามยั  และสะดวกในการรับประทาน  บริษทัฯเป็นผูส่้งออกผกั

แช่เยอืกแขง็รายใหญ่ของประเทศ และมีบริษทัในประเทศท่ีประกอบธุรกิจเดียวกนัหลายราย แต่สัดส่วนการส่งออก

ท่ีนอ้ยกวา่บริษทัฯ      
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(3) การจดัหาผลติภณัฑ์ หรือบริการ 
                  ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ผลิตจากวตัถุดิบท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการโดยผา่นผูร้วบรวม

วตัถุดิบ  มีพื้นท่ีครอบคลุม 16 จงัหวดัภาคเหนือคือ เชียงใหม่  เชียงราย  แพร่  น่าน  พะเยาว ์ ลาํพนู  แม่ฮ่องสอน  

ลาํปาง  พิจิตร  เพชรบูรณ์  กาํแพงเพชร  พิษณุโลก  สุโขทยั  ตาก อุทยัธานี และ อุตรดิตถ ์  โดยท่ีบริษทัฯจะเป็น

ผูจ้ดัหาเมล็ดพนัธ์ุ  ปุ๋ย  และยากาํจดัศตัรูพืช  สาํรองใหแ้ก่เกษตรกรและบริษทัฯจะรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร

ในราคารับประกนั  ในระหวา่งการเพาะปลูกจะมีเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นพนกังานส่งเสริมการเกษตรของบริษทัฯเป็นผู ้

คอยใหค้วามรู้ และใหค้าํแนะนาํแก่เกษตรกรในการดูแลรักษา  การใส่ปุ๋ย  และกาํกบัการใชเ้คมีภณัฑ์  เพื่อใหไ้ด้

ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และผลผลิตต่อไร่สูงสุด  เม่ือผลผลิตสามารถเก็บเก่ียวได ้ 

บริษทัฯจะรับซ้ือในราคาประกนั และหกัส่วนของเมล็ดพนัธ์ุ  ปุ๋ย และยากาํจดัศตัรูพืชออกจากราคารับซ้ือ

ผลผลิต 
กาํลงัการผลติ  ปริมาณการผลติ และมูลค่าการผลติ 

รายการ หน่วย 2555 2554 2553 

กาํลงัการผลิตเตม็ท่ีของเคร่ืองจกัร ตนั 42,000 42,000 42,000 

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

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต % 62.41 62.57 53.04 

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

อตัราการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของมูลค่าการผลิต % 5.76 13.13 (2.98) 

 
สัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบ 
         ในประเทศ- มีผูร้วบรวมวตัถุดิบ ประมาณ 200 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 

         ต่างประเทศ- บริษทัฯนาํเขา้วตัถุดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
                  นํ้าทิ้งท่ีผา่นกระบวนการผลิตของบริษทัฯ  อาจจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัฯจึงไดน้าํไป

ผา่นระบบบาํบดันํ้าเสีย  เพื่อใหคุ้ณภาพของนํ้าทิ้งเป็นไปตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกาํหนด  ก่อนท่ีจะ

ปล่อยลงสู่ระบบระบายนํ้า  สาํหรับเศษวตัถุดิบท่ีเหลือจากการผลิต  บริษทัฯจะขายในรูปของผลพลอยได ้ เพื่อ

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

อยา่งสมํ่าเสมอ ดงันั้น จึงไม่มีคาํสั่งซ้ือท่ีไม่สามารถส่งมอบได ้
 
 

1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่า 
 (ล้าน

บาท) 

ภาระผูกพนั 

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

เป็นเจา้ของ 25.6 ไม่มีภาระผกูพนั 

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

เป็นเจา้ของ 3.1 ไม่มีภาระผกูพนั 

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

เป็นเจา้ของ 34.7 ไม่มีภาระผกูพนั 

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

เป็นเจา้ของ 7.2 ไม่มีภาระผกูพนั 

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

เป็นเจา้ของ 9.6 ไม่มีภาระผกูพนั 

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

เป็นเจา้ของ 3.2 ไม่มีภาระผกูพนั 

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

เป็นเจา้ของ 5.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

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

เป็นเจา้ของ 5.9 ไม่มีภาระผกูพนั 

อาคารโรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ตาํบลหนองจ๊อม  
อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

เป็นเจา้ของ 27.2 ไม่มีภาระผกูพนั 

อาคารโรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ตาํบลแม่แฝกใหม่  
อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

เป็นเจา้ของ 50.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

อาคารหอ้งเยน็ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ตาํบลแม่แฝกใหม่  
อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

เป็นเจา้ของ 61.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

เคร่ืองจกัรทั้งหมด เป็นเจา้ของ 89.3 ไม่มีภาระผกูพนั 
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         โครงการในอนาคต 

บริษทัฯ พยายามศึกษาโครงการต่าง ๆ อยูเ่สมอ รวมถึงโครงการท่ีอาจไดรั้บผลประโยชน์ภายใตก้รอบ

ขอ้ตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 
2. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ไม่มี 

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

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

1.  บริษทั เกษตรเหนือ จาํกดั 66,755,700 17.51 

2.  อีโตชู้ คอร์ปอร์เรชัน่ 50,440,665 13.23 

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

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

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

6.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์และภรรยา 16,066,200 4.22 

7.  บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 14,965,295 3.93 

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

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

10.  นายลู่  ยู ่ ชิน 6,105,309 1.60 

รวม 232,310,127 60.95 

ผูถื้อหุน้อ่ืน 148,835,598 39.05 

รวม 381,145,725 100.00 

ผูถื้อหุน้สัญชาติ ไทย 224,922,881 59.01 

ผูถื้อหุน้สัญชาติ ต่างดา้ว 156,222,844    40.99 

         ญ่ีปุ่น 79,931,282 20.97 

         ไตห้วนั 52,480,878 13.77 

         สหราชอาณาจกัร 19,281,801 5.06 
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         สวสิเซอร์แลนด ์ 4,152,150 1.09 

         สหรัฐอเมริกา 330,876 0.09 

         เยอรมนั 29,040 0.01 

         อ่ืน ๆ 16,817 0.00 

 
         (3)  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
              บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ  เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัฯมี

โครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน 
ประวตัิการจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล 

งวด  ปี อตัรา 
 ( บาท / หุ้น ) 

จํานวนหุ้น 
(หุ้น) 

วนัทีขึ่น้เคร่ืองหมาย 

XD 
วนัจ่าย 

เงินปันผล 

2550 0.30 346,496,592 13 พ.ค. 2551 30 พ.ค. 2551 
2551 0.40 346,496,592 13-14 พ.ค. 2552 29 พ.ค. 2552 
2552 0.25 381,145,725 28,31 ส.ค. 2552 11 ก.ย. 2552 
2552 0.25 381,145,725 13-14 พ.ค. 2553 27 พ.ค. 2553 
2553 0.35 381,145,725 12-13 พ.ค. 2554 27 พ.ค. 2554 
2554 0.14 381,145,725 13-14 มี.ค. 2555 11 พ.ค. 2555 
2555 0.28 381,145,725 13-14 มี.ค. 2556 10 พ.ค. 2556 

 
รายการ หน่วย 2555 2554 2553 2552 2551 2550 

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

เท่าเทียมกนัภายใตก้ระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  บริษทัฯจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอ

เร่ืองท่ีเห็นวา่สาํคญั  เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้  

ความสามารถและคุณสมบติัท่ีเหมาะสม  เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ และสามารถส่ง

คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมได ้ และบริษทัฯยงัตระหนกัถึงสิทธิ

ของผูถื้อหุ้นในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัฯท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลาและเท่าเทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสินใจ

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ฉะนั้นในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัฯจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูล

ประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระต่อนาย

ทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพื่อจดัส่งใหถึ้งมือผูถื้อหุ้นก่อนการประชุม 14 วนั ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวแ้ละผู ้

ถือหุน้ยงัสามารถศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ ผา่น เวบ็ไซต ์ ของบริษทัฯอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนั

ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัได้

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยการกาํหนด วนั เวลา และสถานท่ีประชุมท่ี

เขา้ถึงไดส้ะดวกและมีขนาดเหมาะสม เพื่อรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งเพียงพอ และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่

สามารถร่วมประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษทัฯคนใดคนหน่ึงเขา้

ประชุมและลงมติแทนได ้
การประชุมผู้ถือหุ้น 
                 คณะกรรมการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ และมีนโยบายอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั เปิดโอกาสให้ผู ้

ถือหุน้ซกัถาม ขอ้สงสัย เสนอความคิดเห็น และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนอยา่งโปร่งใส ยติุธรรม  และจดัทาํ

รายงานการประชุมอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ และเผยแพร่รายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

รายงานผา่นทาง เวบ็ไซต ์ของบริษทัฯภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
หลกัเกณฑ์และวธีิการลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งกรรมการ มีดังต่อไปนี ้

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

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีและจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามี
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คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก

เสียงช้ีขาด 
 
 

4. การจดัการ 
( 1 )  โครงสร้างการจัดการ 

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

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
2.  นายอาํนวย  ยศสุข กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
3.  นายอาํพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
นายสันติชยั  สุเอกานนท ์– ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 422 เป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชี และมีประสบการณ์ใน

การตรวจสอบงบการเงิน 
โดยมีนายสุพจน์  สุทธิประภา  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

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

 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ตาํแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายอาํนวย  ยศสุข ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

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

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ตําแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

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

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตําแหน่ง ประเภทของกรรมการ 
1.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

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

6.  นายศกัดา  พิมเมือง กรรมการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
โดยมีนายศกัดา  พิมเมือง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 

และจัดการ 

ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1.  นายศกัดา  พิมเมือง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ปริญญาตรี บญัชี, ปริญญาโท-บริหาร 

2.  นางสาว ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูดี้ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 1 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยกีาร

อาหาร 

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

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

คุณภาพ 
ปริญญาโท วทิยาศาสตร์อาหาร 

11. นายชาญวทิย ์ สุวรรณรัตน์ รองผูจ้ดัการฝ่ายประกนั

คุณภาพ 
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์อาหาร 

12.  นายสายรุ้ง  บุญตอม ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกังาน ปริญญาตรี เกษตรศึกษา (พืชสวน) 
 

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

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการ) 

อาย ุ 79 ปี 
การศึกษา วชิาการบญัชี 
คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP-15 

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

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

ไม่มี 

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

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

2. นายประภาส  พลพพิฒัพงศ์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ) 

อาย ุ 64 ปี 
การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP-8 

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

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

ไม่มี 

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

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 25 ปี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ณ  31 ธ.ค. 2555 ส่วนตวั     10,007,830 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  2.63 

คู่สมรส      6,058,370 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ   1.59 
รวม          16,066,200 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  4.22 
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3. นายสุวฒัน์  พงษ์ภาสุระ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  

อาย ุ 71 ปี 
การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP-12 

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

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

ไม่มี 

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

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

4. นายประยุทธ  พลพพิฒันพงศ์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 66 ปี 
การศึกษา ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

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

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

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

ไม่มี 

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

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

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

 
5. นายองักูร  พลพพิฒันพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ,เลขานุการบริษทั) 

อาย ุ 43 ปี 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ -  มหาวทิยาลยัโคโลราโด  

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP-12, UFS-10 

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

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

ไม่มี 

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

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

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

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

 
6. นายหลาน  มู่  ชิว 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 65 ปี 
การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

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

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) ไม่มี 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
   กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2555 คณะกรรมการบริษทั  4 / 6 คร้ัง 

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

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

 
7. นายเคนอจิิ  ไท 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 47 ปี 
การศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ - มหาวทิยาลยัเคอีโอ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

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

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
   กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2555 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง 

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

 
8. นายสันติชัย  สุเอกานนท์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 79 ปี 
การศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ - มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี บญัชี - มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวฒิุอ่ืน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  422 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP-15, ACP13/2549 

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

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) ไม่มี 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
   กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

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

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

9 นายอาํนวย  ยศสุข 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 76 ปี 
การศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวทิยาลยัอริโซนา   

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP-15 

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

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

นายกสภามหาวทิยาลยัแม่โจ ้(2542-ปัจจุบนั) 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
   กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

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

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 20 ปี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ณ 31 ธ.ค. 2555 667,920 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 
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10.นายอาํพล  รวยฟูพนัธ์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 44 ปี 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน-มหาวทิยาลยัคอร์แนล 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

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

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

ไม่มี 

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

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

 
11.ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล          

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

อาย ุ 42 ปี 
การศึกษา ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลยัโนวาเซา้อีสเทิร์น 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลยัอินเดียนาโพลีส 
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

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

ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (การจดัการ) เร่ิม 23 ก.ค. 

2554-ปัจจุบนั 

กรรมการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตออนไลน ์(การจดัการ) เร่ิม 28 

ก.ย. 2555-ปัจจุบนั 

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

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) ไม่มี 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
   กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

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

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

 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทัฯ ในรอบปี 2555                                   (หน่วย : หุน้) 

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

คู่สมรส 
รวม 

กรรมการผูจ้ดัการ 10,077,830 
6,058,370 

16,066,200 

10,077,830 
6,058,370 

16,066,200 

- 
- 
- 

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

                                      

ส่วนตวั 
คู่สมรส 
บุตร 
รวม 

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

4,247,100 

3,702,600 
181,500 
363,000 

4,247,100 

- 
- 
- 
- 

6 นายหลาน  มู่  ชิว 
                            
                           

ส่วนตวั 
คู่สมรส 
รวม 

กรรมการ 12,886,724 
5,144,106 

18,030,830 

12,886,724 
5,144,106 

18,030,830 

- 
- 
- 

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

1. คณะกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการดูแล และจดัการบริษทัฯใหเ้ป็นไปตาม

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

บริษทัฯ รวมทั้งติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผนงานท่ีกาํหนด 
4. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั 
6. กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งครอบคลุม และดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบ หรือกระบวน 

การท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 
7. ดูแลใหมี้ระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม เพื่อก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งใน

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

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

ดาํเนินงานท่ีเป็นอิสระต่อกนั  ประกอบกบัโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการตวัแทนจาก

กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่อีก 2 กลุ่ม  ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการคานอาํนาจ และกรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 คน สามารถสอบทานการ

บริหารอยา่งอิสระ และเท่ียงธรรม  ดงันั้นจึงมัน่ใจไดว้า่ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดมี้การปฏิบติั

หนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้และมีการถ่วงดุลกนัอยา่งเหมาะสม 
การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อใหมี้การแบ่งแยกบทบาทอยา่งชดัเจน 
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การประชุมคณะกรรมการ 
1. บริษทัฯกาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้เป็นรายปี โดยกาํหนดใหมี้การประชุมอยา่ง

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

อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหมี้เวลาพิจารณาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
4. กาํหนดใหมี้กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองสาํคญั ๆ เช่น รายการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผลกระทบสาํคญัต่อบริษทัฯ การขยาย

โครงการลงทุน การกาํหนดระดบัอาํนาจบริหารงาน การกาํหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหาร

ความเส่ียง เป็นตน้ 
5. ในท่ีประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีพิจารณา ตอ้งออกจากท่ีประชุม ก่อนเร่ิมการ

พิจารณาในวาระนั้น ๆ 
6. กรรมการทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารการประชุม และเอกสาร

สาํคญัอ่ืน ๆ หากมีขอ้สงสัย กรรมการอ่ืนและฝ่ายจดัการตอ้งดาํเนินการเพื่อตอบขอ้สงสัยนั้น 
7. เลขานุการบริษทัหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ตอ้งจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 

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

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

อาํนาจหนา้ท่ี ไวด้งัน้ี 
1. กาํหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และวตัถุประสงคข์อง

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

บาท ในกรณีท่ีวงเงินเกิน 30 ลา้นบาท ใหข้ออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯก่อน ยกเวน้ในกรณี

ท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนให้อนุมติัสั่งจ่ายไดก่้อน และแจง้ท่ีประชุมคณะกรรมการใหท้ราบในภายหลงั 
4. กระทาํการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมอบหมาย 

“นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ประธานกรรมการ หรือ นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ หรือ 
  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ” 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
              แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2541 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน 

ทุกคนเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ และกรรมการอิสระ 1 คน คือ นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ เป็นผูมี้ความรู้ดา้นการ

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

คณะกรรมการบริษทัฯ  กรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาและดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการ 
2. ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประสานกบัผูส้อบ

บญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ ขอบเขต แนวทาง และแผนการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาท่ีพบระหวา่งการ

ตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวา่มีสาระสาํคญั 
3. ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละการวางแผนการตรวจสอบ การ

ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใชใ้นการ

ตรวจสอบภายใน รวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบและปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบภายใน 
4. ใหค้าํปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ ทั้งของผูส้อบบญัชี และฝ่าย

ตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดาํเนินการของฝ่ายจดัการ ต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าว เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัฯทราบ 
5. ดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีกาํกบัและดูแลบริษทัฯ 
6. ดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

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

กรรมการอิสระ 3 คน กรรมการบริหาร 1 คน และท่ีปรึกษากฎหมาย  1 คน โดยกรรมการอิสระ ทาํหนา้ท่ีเป็น

ประธานฯ มีอาํนาจหนา้ท่ีในการสรรหาผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการ ตามขอ้กาํหนดของบริษทัฯ และมี

คุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยฯ์ เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง และมีอาํนาจ

หนา้ท่ีพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

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

ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ/หรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการอยา่ง

นอ้ย 1 คน ตอ้งมาจากกรรมการอิสระ มีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ภายใตก้รอบของ

กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล เช่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

แนวทางในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีเป็นมาตรฐานสากล และใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของ

บริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกรอบ และหลกัเกณฑข์องนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อใหก้ารทาํหนา้ท่ีของ

กรรมการ และการบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปดว้ยดี มีผลในทางปฏิบติั และมีความต่อเน่ืองอยา่งเหมาะสม

เป็นไปตามความคาดหวงัของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
                 บริษทัฯจดัใหมี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีกรรมการ จาํนวน 6 คน ประกอบดว้ย กรรมการบริหาร 

4 คน ผูบ้ริหาร 1 คน และท่ีปรึกษากฎหมาย 1 คน ทาํหนา้ท่ีพิจารณากาํหนดนโยบาย และระบบการบริหารความ

เส่ียง ติดตามผลการบริหารความเส่ียง ตั้งแต่กระบวนการบ่งช้ี วเิคราะห์ ประเมินการจดัการ ติดตามและการรายงาน

อยา่งเป็นระบบ รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุน โดยจดัใหมี้การแนะนาํกระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายใน

ต่าง ๆ ตลอดจนติดตามใหมี้การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอทัว่ทั้งบริษทั 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี ้
รายช่ือ วาระการดํารง

ตําแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

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

รายช่ือ 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแล 

กิจการ 

คณะกรรมการ

บริหาร 
ความเส่ียง 

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

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ  บริษทัฯไดใ้ชดุ้ลยพินิจ

อยา่งระมดัระวงัและประมาณการณ์ท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํงบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
                 คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การดาํรงรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดความ

เช่ือมัน่ไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่ขอ้มูลทางบญัชีฯมีความถูกตอ้ง มีการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯอยา่งมีประสิทธิภาพและ

สามารถทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดาํเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 
                ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็น

ผูดู้แลรับผดิชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายการทางการเงิน และการสอบทานความเพียงพอ ของระบบการควบคุม

ภายใน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้  และแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ เพื่อทาํหนา้ท่ีจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล ตลอดจนแนวทางในการกาํกบัดูแลท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
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ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร ยดึถือปฏิบติั เพื่อใหก้ารบริหารงานของฝ่ายจดัการเป็นไปดว้ยดี มีผล

ในทางปฏิบติั และมีความต่อเน่ืองอยา่งเหมาะสมเป็นไปตามความคาดหวงัของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

( 2 ) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
                   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีในการสรรหาผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็น

กรรมการ ตามขอ้กาํหนดของบริษทัฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ี

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

กลุ่มตระกลูพลพิพฒันพงศ ์ กลุ่มไตห้วนั และกลุ่มญ่ีปุ่น ถือหุน้ในบริษทัฯรวมกนัเกินร้อยละ 60 ดงันั้นการแต่งตั้ง

กรรมการบริษทัฯจะไม่สามารถกระทาํไดห้ากไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นกลุ่มดงักล่าว 
                 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น(ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 

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

ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
                 การแต่งตั้งกรรมการตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุด

ตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใน

กรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
                บริษทัฯกาํหนดให้มีแผนสืบทอดตาํแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูง  เพื่อรักษาความเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน 

และพนกังานวา่ การดาํเนินงานของบริษทัฯจะไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 

                 คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งครบถว้น และไดเ้ล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีให้ดียิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  โดยไดมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ  เป็นการ

ประเมินผลรายปี สาํหรับการประเมินผล ประจาํปี 2555 สรุปผลโดยรวมไดว้า่ ประสิทธิผลในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ  อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
(3)  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
                 บริษทัฯไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน และโปร่งใส  ในเกณฑท่ี์เหมาะสมท่ี

จะดาํรงไวซ่ึ้งกรรมการ และผูบ้ริหาร ท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัฯตอ้งการ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน 
                จาํนวนค่าตอบแทน : ในปี 2555 บริษทัฯไดจ่้ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหาร มีราย 

ละเอียด ดงัน้ี 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
กรรมการ – ค่าตอบแทน                                                                          ( หน่วย : บาท ) 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง 2555 2554 

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ 400,000 400,000 

2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 400,000 400,000 

3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการบริหาร 400,000 400,000 

4.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร 400,400       400,000 

5.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร 400,000 400,000 

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

7.  นายเคนอิจิ  ไท กรรมการ 400,000                  400,000 

8.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

9.  นายอาํนวย  ยศสุข กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

10.นายอาํพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

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

รวม 4,400,000 4,400,000 

กรรมการตรวจสอบ – ค่าตอบแทน                                                              ( หน่วย : บาท ) 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง 2555 2554 

1.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 480,000 480,000 

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

รวม 960,000 960,000 
 
กรรมการบริหารและผู้บริหาร 

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

เงินเดือน 7 18,214,920 7 17,890,080 

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

สมทบประกนัสังคม 7 44,100 7 63,000 
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สมทบสาํรองเล้ียงชีพ 7 541,047 7 531,303 

รวม 7 25,100,952 7 22,701,934 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 30,460,952 28,061,934 

 
ค่าตอบแทนอืน่  ทีไ่ม่ใช่ตัวเงิน 
กรรมการ  :  ไม่มี 
กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร  :  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน, รถประจาํตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายใหส้าํนกังานสอบบญัชี ปี 2555 จาํนวน 680,000.00 บาท 
ค่าบริการอ่ืน : ไม่มี 
(4)  นโยบายเกี่ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 
                   คณะกรรมการบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  เพื่อความโปร่งใส เพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ  และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุน้  ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  จึง

ไดก้าํหนดนโยบายการดาํเนินงาน เพื่อกาํกบัดูแลกิจการ   โดยครอบคลุมหลกัสาํคญั ดงัน้ี 

1. บริษทัฯจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
2. คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนืของบริษทัฯในระยะยาว  โดยจะ

บริหารกิจการของบริษทัฯดว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมาย และ

จริยธรรมทางธุรกิจ  ทั้งน้ีคณะกรรมการจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ ตลอดจนจะดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

และรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง 
3. บริษทัฯจะดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ แก่ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
4. บริษทัฯจะดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ และจะบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 
5. บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายอนัเป็นทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัท่ีสาํคญัไวล่้วงหนา้ทุกปี คณะกรรมการ

บริษทัฯ จะใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน          โดยจะกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้

ดาํเนินการตามนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. บริษทัฯไดจ้ดัทาํจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนถือปฏิบติั 

ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์ 
                 คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ วสิัยทศัน์ พนัธะกิจ กลยทุธ์ 

เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษทัฯ  ตลอดจน กาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการ ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ี
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กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความมัน่คง

สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
                คณะกรรมการไดดู้แลบริหารงานอยา่งระมดัระวงั และรอบคอบ  เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์  เม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บทราบถึง

รายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไดพ้ิจารณาตามความเหมาะสมอยา่ง

รอบคอบทุกคร้ัง  โดยกาํหนดใหมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์ โดยราคา  และเง่ือนไข เสมือนทาํ

รายการกบับุคคลภายนอก และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจาํเป็น ไวใ้นรายงานประจาํปี 

และแบบ 56-1  ตลอดจนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหวัขอ้ขอ้มูลทัว่ไป และรายการบญัชีกบั

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 
ผู้มีส่วนได้เสีย 
                คณะกรรมการรับรู้ และตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง และมีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนให้

เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างสรรคป์ระโยชน์ระหวา่งกนั และดูแลใหม้ัน่ใจวา่ ผูมี้

ส่วนไดเ้สียทั้งหลายไดรั้บการคุม้ครอง และการปฏิบติัดว้ยดี  โดยไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และสังคมส่วนรวม  โดยกาํหนดแนวปฏิบติัสาํหรับ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานอยา่งชดัเจนไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งไดจ้ดัใหมี้ช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียจะ

สามารถร้องเรียนต่อบริษทัฯ ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการปฏิบติัของบริษทัฯ ไม่วา่จะโดยกรรมการ 

ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯ 

จริยธรรมธุรกจิ 
                  คณะกรรมการไดอ้นุมติัระเบียบวา่ดว้ยจริยธรรมธุรกิจ เพื่อส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ทุกระดบัยดึถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอเป็นปกติวสิัย ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดล้งนามรับทราบ

เอกสารเก่ียวกบัระเบียบดงักล่าว และยนืยนัการปฏิบติัตาม ซ่ึงถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบติังานของบริษทัฯ อีก

ทั้งคณะกรรมการไดม้อบหมายใหผู้รั้บผดิชอบ ทาํหนา้ท่ีติดตามผลการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง และปรับปรุงระเบียบ

ดงักล่าวใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 
การกาํกบัดูแลกจิการ 

                 คณะกรรมการบริษทัฯมีความตั้งใจอยา่งยิง่ท่ีจะสร้างกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีเป็นมาตรฐาน

และใหก้ระจายการปฏิบติัไปสู่พนกังานทุกระดบัทัว่ทั้งบริษทัฯ เพื่อให้เกิดวฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อยา่ง

แทจ้ริง  จึงขอใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ยดึถือปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบั

ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัการแกไ้ขปรับปรุงจากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือ
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วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 (นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดรั้บการอนุมติัคร้ังแรกจากการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2547) 

เลขานุการบริษัทฯ 
                บริษทัฯจดัใหมี้เลขานุการบริษทั เพื่อทาํหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานในเร่ือง 

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

ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง และสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแก่

กรรมการ 
2. จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้พึง

ปฏิบติัต่าง ๆ  
3. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติั

ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
4. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานขอ้สนเทศในส่วนท่ีรับผดิชอบตามระเบียบ และขอ้กาํหนดของตลาด

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

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

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

ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
                 คณะกรรมการบริษทัฯตระหนกัดีวา่ ขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและมิใช่การเงิน ลว้นมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ คณะกรรมการจึงมีนโยบายใหฝ่้ายบริหารเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีครบถว้น ตรงกบัความเป็นจริง เช่ือถือได ้ สมํ่าเสมอ และทนัเวลา  ซ่ึงบริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัและยดึถือ

ปฏิบติัมาโดยตลอด ในส่วนของงานดา้นลงทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัไม่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานข้ึนเฉพาะเน่ืองจากกิจกรรม

ในเร่ืองดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั แต่ไดม้อบหมายให ้ นายองักูร พลพพิฒันพงศ์ เลขานุการบริษัทฯ ทาํหนา้ท่ี

ติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลของ

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

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

1. ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหาร เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ.2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.

2535 และจดัส่งสาํเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัฯในวนัเดียวกนั กบัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
3. หา้มผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย เพื่อทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯก่อนท่ีขอ้มูลนั้นจะ

เปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน โดยถือเป็นหน่ึงใน

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานของบริษทัฯดว้ย 
 
 
 
 
 

http://www.cmfrozen.com/
mailto:info@cmfrozen.com
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(6)  บุคลากร 
รายการ ชาย หญิง รวม 

ฝ่ายบริหาร / ธุรการ 25 40 65 

ฝ่ายจดัการ / ฝ่ายผลิต / ช่างเทคนิค 87 21 108 

พนกังานรายวนั, รายเหมา 429 1,172 1,601 

รวม 541 1,233 1,774 

            -    บริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังาน   หรือขอ้พิพาทแรงงานอยา่งมีนยัสาํคญั ในระยะ 3 ปี   ท่ี 

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

ปฏิบติังาน จึงไดก้าํหนดภาระหนา้ท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มี

การควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯให้เกิดประโยชน์ และมีการพฒันาระบบการควบคุมภายในท่ีดีเก่ียวกบั

การเงินและการบญัชี รวมทั้งระบบการรายงานท่ีมีประสิทธิผล 
             บริษทัฯมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกั และกิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ

ไดด้าํเนินตามแนวทางท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนด

ของบริษทัฯ ตามสายงานการบงัคบับญัชา 
การบริหารความเส่ียง 
             คณะกรรมการตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียง  และเห็นวา่กระบวนการดงักล่าว เป็น

องคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีสุดของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงจดัใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพข้ึน    โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง กาํหนดนโยบาย 

วตัถุประสงค ์กลยทุธ์ ในการบริหารความเส่ียง    และระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัฯยอมรับได ้รวมทั้งช้ีแจงเร่ืองเหล่าน้ี

ใหทุ้กคนในองคก์รไดรั้บทราบ เพื่อจะไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและเป็นการสร้างวฒันธรรมในการบริหารความ

เส่ียงใหเ้กิดในทุกระดบัของบริษทัฯ ใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอใหท้นัต่อสถานการณ์ท่ี
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เปล่ียนแปลงไป เพื่อใหเ้ป็นการปฏิบติังานบนพื้นฐานของการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง ดูแลใหมี้การกาํหนดวธีิ

ติดตามผลการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีสาํคญัต่อความสาํเร็จของการบริหาร

ความเส่ียงและกาํหนดใหต้อ้งรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัฯเป็นประจาํ 
 
 
10.รายการระหว่างกนั 
รายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
                คณะกรรมการไดดู้แลบริหารงานอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

เม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บทราบถึงรายการท่ีมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไดพ้ิจารณาตามความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง  โดย

กาํหนดใหมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยราคา และเง่ือนไข เสมือนทาํรายการกบั

บุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจาํเป็นไวใ้นรายงานประจาํปี และ

แบบ 56-1 แลว้  ตลอดจนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินในหวัขอ้ ขอ้มูลทัว่ไป และรายการบญัชีกบั

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 
               บริษทัฯมีนโยบายการกาํหนดราคาขายสินคา้ให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะ

เดียวกบัท่ีวญิ�ูชนพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 
               ความจาํเป็นท่ีตอ้งทาํรายการระหวา่งกนั เน่ืองจากบริษทัฯก่อตั้งข้ึนจากความร่วมมือกนัทางธุรกิจระหวา่ง

นกัลงทุนไทย ญ่ีปุ่น ไตห้วนั เพื่อผลิตและส่งออกผกัผลไมแ้ช่แขง็ ไปยงัประเทศญ่ีปุ่น และผูร่้วมทุนชาวญ่ีปุ่น ต่างก็

มีฐานลูกคา้อยูแ่ลว้จาํนวนหน่ึง ทาํใหเ้ป็นความไดเ้ปรียบของบริษทัท่ีสามารถผลิตสินคา้ โดยมีตลาดรองรับอยูแ่ลว้  

ดงันั้น บริษทัฯจึงใชฐ้านลูกคา้ของผูร่้วมทุนเป็นฐานการส่งออกไดเ้ป็นอยา่งดี  ในขณะเดียวกนั บริษทัฯก็ไดพ้ยายาม

เสาะหาลูกคา้รายใหม่เพิ่มข้ึนดว้ย สาํหรับการขายในประเทศ  บริษทัฯขายผา่นบริษทั พี.พี.ฟูดส์ ซพัพลาย จาํกดั ซ่ึงมี

ผูบ้ริหารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีผกัสดในฤดูกาล

จาํนวนมาก สามารถหาซ้ือไดต้ลอดทั้งปี และมีราคาถูก ทาํใหต้ลาดผกัแช่เยอืกแขง็ในประเทศ ไม่ไดรั้บความนิยม 

และท่ีสาํคญัคือ มีราคาแพง ประกอบกบัในประเทศไทย บริษทัมีลูกคา้นอ้ยราย  บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ขายผา่นบริษทัฯดงักล่าว  เพื่อเพิ่มช่องทางการจาํหน่าย และเพื่อระบายสินคา้ท่ีบริษทัไม่สามารถส่งออกได ้อยา่งไรก็

ดี บริษทัฯพร้อมท่ีจะรับลูกคา้รายใหม่ทุกรายท่ีมีความประสงคท่ี์จะนาํสินคา้ของบริษทัฯไปจาํหน่าย โดยกาํหนด

ราคาขายตามราคาตลาดเหมือนกนัทุกราย 
                สาํหรับขั้นตอนการทาํรายการระหวา่งกนันั้น เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจทุกประการ ทั้งในดา้นการ

กาํหนดราคา การใหส่้วนลด การใหเ้ครดิต โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง  โดยการอนุมติัของผูบ้ริหาร 

ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่มีส่วนในการอนุมติัดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม การกาํหนดราคา การใหส่้วนลด และการ

ใหเ้ครดิต เป็นไปตามกลไกตลาด ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัลูกคา้ของบริษทัทุกราย 
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               ในอนาคตบริษทัฯ ยงัคงทาํรายการระหวา่งกนัต่อไป โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บ

เป็นหลกั 
 
 
อโีต้ชู คอร์ปอร์เรช่ัน 
              อีโตชู้ คอร์ปอร์เรชัน่ เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป ในประเทศญ่ีปุ่น บริษทัฯน้ีถือหุน้ของ

บริษทัฯ ร้อยละ 13.23 และมีตวัแทนเป็นกรรมการของบริษทัฯ 1 ท่าน คือ นาย เคนอิจิ ไท มูลค่าการจาํหน่ายผา่น

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

เป็นเจา้ของกิจการและมีตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน)   ปัจจุบนันายลู่ 

ทงั เจิน ไดเ้สียชีวติแลว้และบริษทัฯรายงานตลาดหลกัทรัพยฯ์เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2552  ต่อมานายลู่ ยู ่ ชิน ซ่ึงเป็น

บุตรของนายลู่ ทงั เจิน ทาํหนา้ท่ีดูแลกิจการบริษทั อิงเชียง จาํกดั และถือหุน้ในบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั

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

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

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

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

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

บาท โดยทาํสัญญาเช่าปีต่อปี  
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11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
      1) งบการเงิน 
            ก. รายงานของผูส้อบบญัชี 

                    (1) น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4334  
                    (2) ความเห็นในรายงานการสอบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี เป็นแบบไม่มีเง่ือนไข 
                    (3) นโยบายบญัชีท่ีสาํคญั 
หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ภายใตพ้ระราชบญัญติัการ

บญัชี พ.ศ.2543  ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  

และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํ และนาํเสนอรายงาน

ทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  ซ่ึงกาํหนด ใหฝ่้ายบริหาร

ประมาณการและกาํหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะมีผลต่อตวัเลขของสิน ทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงินและขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ี

เสนองบการเงินดงักล่าว ตวัเลข ท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํตวัเลข

ประมาณการข้ึนจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีไดก้ระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 
งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึน โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน เวน้แต่จะได้

เปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
งบการเงินรวมไดจ้ดัทาํข้ึน โดยรวมงบการเงินของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย คือ 

บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จาํกดั โดยบริษทัถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

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

ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน)และบริษทัยอ่ย คือบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั 
รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหวา่งบริษทั และบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 
เพื่อความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงิน จึงไดมี้การแปลงงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินท่ีจดัทาํเป็น

ภาษาไทย 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  

ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ ไดแ้สดงไวแ้ยกต่างหาก   ในบญัชี “เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้า

ประกนั” ภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ลูกหนีก้ารค้า       
ลูกหน้ีการคา้ แสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจาํนวน ท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีชาวไร่

ไม่ได ้  ทั้งน้ีโดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ี และการพิจารณาฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั หน้ีสูญท่ี

เกิดข้ึนในระหวา่งปีตดัเป็นค่าใชจ่้าย เม่ือสามารถระบุได ้
สินค้าคงเหลอื 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดย

วธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น 

เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่งหกัดว้ยส่วนลด และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรูปและงาน

ระหวา่งทาํ ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต  ซ่ึงปันส่วนตาม

เกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติ ของธุรกิจหกัดว้ย

ค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็น เพื่อใหสิ้นคา้นั้นสาํเร็จรูป และค่าใชจ่้ายในการขาย 
ณ วนัส้ินปี บริษทัจะพิจารณาสภาพของสินคา้สาํเร็จรูป เพื่อพิจารณาประกอบวา่ จาํนวนเงินค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ

ท่ีตั้งไวเ้พียงพอ และเหมะสมแลว้ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษทัยอ่ย หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรง และทางออ้มมากกวา่ก่ึงหน่ึงของ

สิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย บริษทั

ยอ่ยดงักล่าวไดถู้กนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงิน  โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัใหญ่มีอาํนาจควบคุม จนถึงวนัท่ีบริษทั

ยอ่ยดงักล่าวไดข้ายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหวา่งกลุ่มบริษทั ตลอดจนกาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนไดต้ดั

ออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ นโยบายการบญัชีสาํหรับบริษทัยอ่ยจะเปล่ียนแปลง เพื่อใชน้โยบายบญัชีเดียวกบักลุ่ม

บริษทัในการจดัทาํงบการเงินรวม 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน 
ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน สินทรัพยทุ์กประเภทยกเวน้ท่ีดิน แสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินดว้ยราคาทุนเดิมหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 
ค่าเส่ือมราคาอาคาร และอุปกรณ์ คาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 
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                                                               จาํนวนปี   

                อาคาร                                                 20                
                เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์                           5-10     

                ยานพาหนะ                                            5         

                อุปกรณ์ และเคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน              5         

เม่ือมีการขาย หรือเลิกใชง้านสินทรัพย ์ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตดัราคาทุน และค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยน์ั้น 

ออกจากบญัชีและรับรู้ผลกาํไร หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์หล่านั้นในงบกาํไรขาดทุน 

อาคารระหวา่งก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้งแสดงในราคาทุน โดยท่ียงัไม่มีการตดัค่าเส่ือมราคา จนกระทัง่

สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จ และพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจําหน่าย 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม บริษทัคิดค่าตดั

จาํหน่ายสาํหรับสินทรัพย ์โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์(3-5 ปี) 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
กลุ่มบริษทัไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ อาจจะไม่ไดรั้บคืน 

หรือเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน (ราคาขายสุทธิ หรือมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรัพยน์ั้นแลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่) โดยท่ีการประเมินจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวด

ก่อนๆ โดยบนัทึกเป็นรายไดอ่ื้นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มดไป หรือยงัคงมีอยู ่

แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 
รายการบัญชีทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ และ

แปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินใหเ้ป็นเงินบาท 

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่าย

ชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว ไดบ้นัทึกทนัทีใน

งบกาํไรขาดทุน 
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การบัญชีสําหรับสัญญาเช่าระยะยาว-กรณีทีบ่ริษัทเป็นผู้เช่า 
สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียง และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา

เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนั

สุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่ง

หน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระ

ผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงิน จะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไร

ขาดทุน ตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของ

สินทรัพยท่ี์เช่า 
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย ์ โดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่า 

จะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจาก

ผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย เม่ือเกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 
โครงการสมทบเงิน 
กลุ่มบริษทั และพนกังานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย

สะสม และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังาน เม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  ซ่ึงกลุ่มบริษทั

ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลกัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 
กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

ประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้าํการประเมินภาระ

ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตาม

โครงการผลประโยชน์ หกัดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 
ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรกในปี 2554 บริษทัฯ 

เลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่หน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตามนโยบายการบญัชีเดิม  โดยบนัทึก

ปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 

ประมาณการหนีสิ้น 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของภาระผกูพนัในปัจจุบนั ตามกฎหมาย  

หรือจากการอนุมาน อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลใหต้อ้งเกิดการ

ไหลออกของทรัพยากร เพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนั และจาํนวนท่ีตอ้งจ่าย สามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืน บนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก ก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืน คาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอน เม่ือได้

จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 
การรับรู้รายได้ 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขาย เม่ือมีการส่งมอบ และโอนความเส่ียง และผลตอบแทนไปยงัลูกคา้แลว้  
ดอกเบ้ียรับ รับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
ภาษีเงินได้ 
กลุ่มบริษทั บนัทึกภาษีเงินไดไ้วเ้ท่ากบัจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายจริงตามประมวลรัษฎากร 
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิ ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย ถ่วงนํ้าหนกัท่ีชาํระแลว้ใน

ระหวา่งปีของแต่ละปี 
เคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ยเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน

ชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เจา้หน้ี

การคา้ ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ซ่ึงนโยบายบญัชี เฉพาะรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่

ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ

การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ี

แสดงในงบการเงิน และต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจาก

จาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
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ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษทัใชห้ลกัเกณฑก์ารวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ี ประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบนัของ

ลูกหน้ีเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ โดยมีการกาํหนดช่วงอายลูุกหน้ีและสถานภาพของ

ลูกหน้ีไวเ้ป็นเกณฑ ์ในการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีคา้งชาํระ 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
กลุ่มบริษทัพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนั

ของสินคา้คงเหลือเป็นเกณฑ์ มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บหมายถึง มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขาย หกัดว้ยตน้ทุน

ส่วนเพิ่มจากการทาํต่อเพื่อใหสิ้นคา้นั้นสาํเร็จรูป หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการทาํให้สินคา้นั้นพร้อมขายไดใ้นราคา

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์    และมูลค่าคงเหลือใหม่

หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 
นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่าย

บริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย์

นั้น 
บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั 

ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุ้น 

บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง

บริษทัร่วมและบุคคล ซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบั

บริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว

และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหา

ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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ข. สรุปงบการเงิน 

สรุปงบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย : พนับาท) 

 
สินทรัพย์ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2555 % 2554 % 2553 % 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
   เงินสดและรายการ 
        เทียบเท่าเงินสด 

 
327,082 

 
23.1 

 
242,783 

 
19.3 

 
159,539 

 
11.9 

  เงินลงทุนชัว่คราว 200,000 14.1 150,000 12.0 300,000 22.3 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 64,578 4.6 58,040 4.6 58,511 4.4 

  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 356,818 25.3 336,257 26.8 309,958 23.0 

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
    -ลูกหน้ีชาวไร่ 

 
49,733 

 
3.5 

 
28,822 

 
2.3 

 
36,184 

 
2.7 

    -อ่ืน ๆ 2,603 0.2 2,427 0.2 3,420 0.2 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,000,814 70.8 818,329 65.2 867,612 64.5 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 23,354 1.7 23,354 1.9 23,354 1.7 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 380,464 26.9 406,033 32.3 448,218 33.4 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 4,579 0.3 2,977 0.2 2,799 0.2 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,204 0.3 5,053 0.4 3,204 0.2 

รวมสินทรัพย ์ 1,413,415 100.0 1,255,746 100.0 1,345,187 100.0 
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                                                                                                                          (หน่วย : พนับาท) 
หนีสิ้น และ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2555 % 2554 % 2553 % 

หน้ีสินหมุนเวยีน 
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 
91,601 

 
6.5 

 
68,303 

 
5.5 

 
82,717 

 
6.1 

    ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,617 1.2 3,896 0.3 1,376 0.1 

    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,767 0.2 2,609 0.2 2,373 0.2 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 110,985 7.9 74,808 6.0 86,466 6.4 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
    ภาระผกูพนัของ 
       ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
 
 

28,169 

 
 
 

2.0 

 
 
 

24,899 

 
 
 

2.0 

 
 
 

    - 

 
 
 

       - 

รวมหน้ีสิน 139,154 9.9 99,707 8.0 86,466 6.4 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
   ทุนเรียนหุน้-มูลค่า หุน้ละ     
    1 บาท ทุนจดทะเบียน    
    381,146,251 หุน้ ในปี 
    2553 ,2554 และ 2555  
    หุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ 
    381,145,725 หุน้ ในปี  
    2553 , 2554 และ 2555    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.3 

  ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 68,000 4.8 68,000 5.4 68,000 5.1 

  กาํไรสะสม 
      -จดัสรรเพื่อสาํรอง 
            ตามกฎหมาย 

 
 

38,115 

 
 

2.7 

 
 

38,115 

 
 

3.0 

 
 

38,115 

 
 

2.8 

    -ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 787,000 55.6 668,778 53.3 771,460 57.4 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,274,261 90.1 1,156,039 92.0 1,258,721 93.6 

รวมหน้ีสิน และส่วน 
ของผูถื้อหุน้ 

 
1,413,415 

 
100.0 

 
1,255,746 

 
100.0 

 
1,345,187 

 
100.0 
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สรุปงบแสดงฐานะการเงนิ 
                                                                                                             (หน่วย : พนับาท) 

 
สินทรัพย์ 

งบการเงินรวม 
2555 % 2554 % 2553 % 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
   เงินสดและรายการ 
      เทียบเท่าเงินสด 

 
354,251 

 
24.7 

 
261,772 

 
20.5 

 
180,544 

 
13.3 

  เงินลงทุนชัว่คราว 205,600 14.3 155,600 12.2 305,563 22.5 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 60,672 4.2 58,593 4.6 52,919 3.9 

  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 356,818 24.9 336,258 26.4 309,959 22.8 

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
   -ลูกหน้ีชาวไร่-สุทธิ 

 
49,733 

 
3.5 

 
28,822 

 
2.3 

 
36,184 

 
2.7 

   -อ่ืน ๆ 2,657 0.2 2,513 0.2 3,456 0.2 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,029,731 71.8 843,558 66.2 888,625 65.4 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 14,942 1.0 14,672 1.2 14,492 1.1 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 381,281 26.6 407,199 32.0 449,709 33.1 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 4,579 0.3 2,977 0.2 2,799 0.2 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,205 0.3 5,054 0.4 3,205 0.2 

รวมสินทรัพย ์ 1,434,738 100.0 1,273,460 100.0 1,358,830 100.0 
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                                                                                                            (หน่วย : พนับาท) 
หนีสิ้น และ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบการเงินรวม 

2555 % 2554 % 2553 % 

หน้ีสินหมุนเวยีน 
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 
93,435 

 
6.6 

 
69,411 

 
5.4 

 
84,072 

 
6.2 

    ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,237 1.2 4,802 0.4 1,376 0.1 

    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  2,827 0.2 2,734 0.2 2,412 0.2 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 113,499 8.0 76,947 6.0 87,860 6.5 

ภาระผกูพนัของ   
   ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
29,588 

 
2.0 

 
26,241 

 
2.1 

 
    - 

 
     - 

รวมหน้ีสิน 143,087 10.0 103,188 8.1 87,860 6.5 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
   ทุนเรียนหุน้-มูลค่า หุน้ละ     
    1 บาท ทุนจดทะเบียน    
    381,146,251 หุน้ ในปี 

    2553, 2554 และ 2555 

    หุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ 

    381,145,725 หุน้ ในปี 

    2553, 2554 และ 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.0 

  ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 68,000 4.7 68,000 5.4 68,000 5.0 

  กาํไรสะสม 
      -จดัสรรเพื่อสาํรอง 
           ตามกฎหมาย 

 
 

38,115 

 
 

2.7 

 
 

38,115 

 
 

3.0 

 
 

38,115 

 
 

2.8 

    -ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 804,390 56.0 683,011 53.6 783,709 57.7 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,291,651 90.0 1,170,272 91.9 1,270,970 93.5 

รวมหน้ีสิน  
และส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
1,434,738 

 
100.0 

 
1,273,460 

 
100.0 

 
1,358,830 

 
100.0 
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สรุปงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

                                                                                                                                                       (หน่วย : พนับาท) 

 
รายการ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2555 % 2554 % 2553 % 

รายไดจ้ากการขาย  
1,466,095 

 
100.0 

 
1,267,970 

 
100.0 

 
1,349,072 

 
100.0 

ตน้ทุนขาย (1,108,121) (75.6) (1,048,132) (82.7) (1,027,217) (76.1) 

กาํไรขั้นตน้ 357,974 24.4 219,838 17.3 321,855 23.9 

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 8,410 0.6 11,133 0.9 29,645 2.2 

   รายไดอ่ื้น 17,813 1.2 11,793 0.9 9,796 0.7 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 384,197 26.2 242,764 19.1 361,296 26.8 

   ค่าใชจ่้ายในการขาย (93,907) (6.4) (103,576) (8.2) (110,965) (8.2) 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (86,033) (5.9) (82,634) (6.5) (89,164) (6.7) 

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 204,257 13.9 56,554 4.4 161,167 11.9 

   ภาษีเงินได ้ (32,676) (2.2) (4,012) (0.3) (1,443) (0.1) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 171,581 11.7 52,542 4.1 159,724 11.8 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.45  
 

 
 

0.14  
 

 
 

0.42  
 

 
 

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ ่

 
171,581 

 
52,542 

 
159,724 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปี 668,778 771,460 707,021 

จดัสรรเพื่อ 
      เงินปันผล 

 
(53,360) 

 
(133,399) 

 
(95,285) 

      หุน้ปันผลจ่าย - -     - 

      ผลประโยชนพ์นกังาน - (21,825)    - 

      สาํรองตามกฎหมาย - -    - 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรส้ินปี 786,999 668,778 771,460 
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สรุปงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

                                                                                                                                                 (หน่วย : พนับาท) 

 
รายการ 

งบการเงินรวม 
2555 % 2554 % 2553 % 

รายไดจ้ากการขาย 1,491,529 100.0 1,293,386 100.0 1,367,578 100.0 

ตน้ทุนขาย (1,110,786) (74.5) (1,049,127) (81.1) (1,028,859) (75.2) 

กาํไรขั้นตน้ 380,743 25.5 244,259 18.9 338,719 24.8 

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 11,596 0.8 12,782 1.0 33,429 2.4 

   รายไดอ่ื้น 17,738 1.2 11,604 0.9 9,867 0.7 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 410,077 27.5 268,645 20.8 382,015 27.9 

   ค่าใชจ่้ายในการขาย (110,222) (7.4) (120,368) (9.3) (128,365) (9.4) 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (91,422) (6.1) (87,559) (6.8) (94,019) (6.8) 

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 208,433 14.0 60,718 4.7 159,631 11.7 

   ภาษีเงินได ้ (33,695) (2.3) (4,922) (0.4) (1,443) (0.1) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 174,738 11.7 55,796 4.3 158,188 11.6 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.46  
 

 
 

0.15  
 

 
 

0.42  
 

 
 

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ ่

 
174,738 

 
55,796 

 
158,188 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปี 683,011 783,709 720,806 

จดัสรรเพื่อ 
      เงินปันผล 

 
(53,360) 

 
(133,399) 

 
(95,285) 

      หุน้ปันผลจ่าย - -     - 

      ผลประโยชนพ์นกังาน - (23,095)     - 

      สาํรองตามกฎหมาย - -     - 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรส้ินปี 804,389 683,011 783,709 
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                                       สรุปงบกระแสเงินสด                                              (หน่วย : พนับาท) 
 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2555 2554 2553 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 
  กาํไรก่อนภาษีเงินได ้

 
 

204,257 

 
 

56,554 

 
 

161,167 

  รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ  
     จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
    กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 
 
 

1 

 
 
 

(469) 

 
 
 

(44) 

    กลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญ (447) 320 (7) 

    กลบัรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ (1,440) 4,700 (583) 

    ขาดทุน(กาํไร)จากการขายอุปกรณ์และตดัจาํหน่าย (3,214) (62) (665) 

    ค่าเส่ือมราคา 61,368 66,604 68,140 

    รายการตดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - - 182 

    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 4,679 - - 

    ประมาณการหน้ีสินของผลประโยชนพ์นกังาน 3,650 3,074   - 

กาํไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 
     สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 

 
 

268,854 

 
 

130,721 

 
 

228,190 

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน) 
    ลูกหน้ีการคา้ 

 
 

(6,556) 

 
 

2,491 

 
 

(13,648) 

    สินคา้คงเหลือ (19,120) (31,000) 92,227 

    ลูกหน้ีชาวไร่ (20,465) 7,043 (9,506) 

    สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (176) (498) (606) 

    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 849 (1,849) 268 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
    เจา้หน้ีการคา้ 

 
 

19,698 

 
 

(11,549) 

 
 

(12,662) 
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    ภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังาน (380) - - 

    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (28) (932) 1,070 

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 242,676 94,427 285,333 

    จ่ายภาษีเงินได ้ (19,955) (1,492) (67) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 222,721 92,935 285,266 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
    เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิ่มข้ึน) 

 
 

(50,000) 

 
 

150,000 

 
 

(250,000) 

    รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 24,500 

    เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์ 5,303 68 674 

    เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (38,950) (26,284) (47,772) 

    เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,602) (178) (408) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (85,249) 123,606 (273,006) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
    จ่ายเงินปันผล 

 
 

(53,173) 

 
 

(133,297) 

 
 

(95,192) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (53,173) (133,297) (95,192) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)-สุทธิ 84,299 83,244 (82,932) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 242,783 159,539 242,471 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 327,082 242,783 159,539 

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 
   1. เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
      อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าระหวา่งปี 
      เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
      เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 

 
 
 

(42,566) 
 

3,617 
(38,949) 

 
 
 

(24,425) 
 

(1,859) 
(26,284) 

 
 
 

(46,104) 
 

1,523 
(44,581) 

  2. เงินสดจ่ายเงินปันผล   
      เงินปันผลจ่าย 
      เงินปันคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน 
      เงินสดจ่ายเงินปันผล 

 
 

(53,360) 
187 

(53,173) 

 
 

(133,399) 
102 

(133,297) 

 
 

(95,285) 
93 

(95,192) 



59 
 

 
                                                สรุปงบกระแสเงินสด                      
                                                                                                                       (หน่วย : พนับาท) 
 

รายการ 

งบการเงินรวม 
2555 2554 2553 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 
  กาํไรก่อนภาษีเงินได ้

 
 

208,433 

 
 

60,719 

 
 

159,631 

  รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิไดม้า  
        จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
    กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 
 
 

(2) 

 
 
 

(631) 

 
 
 

(35) 

    กลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญ (446) 320 (7) 

    กลบัรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ (1,440) 4,700 (583) 

    ขาดทุน(กาํไร)จากการขายอุปกรณ์และตดัจาํหน่าย (3,222) (62) (1,180) 

    ค่าเส่ือมราคา 61,749 66,978 68,497 

    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 4,679     -     - 

    รายการตดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์     -     - 182 

    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย    -    - 2 

    ประมาณการหน้ีสินของผลประโยชนพ์นกังาน 3,727 3,146     - 

กาํไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 
     สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 

 
 

273,478 

 
 

135,170 

 
 

226,507 

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน) 
    ลูกหน้ีการคา้ 

 
(2,095) 

 
(3,487) 

 
(8,640) 

    สินคา้คงเหลือ (19,120) (31,000) 92,227 

    ลูกหน้ีชาวไร่ (20,465) 7,043 (9,506) 

    สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (144) (549) (612) 

    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 849 (1,849) 268 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)  
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    เจา้หน้ีการคา้ 20,426 (11,802) (12,860) 

    ภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังาน (380) - - 

    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (93) (845) 1,081 

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 252,456 92,681 288,465 

    จ่ายภาษีเงินได ้ (21,261) (1,497) (818) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 231,195 91,184 287,647 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
    เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิ่มข้ึน) 

 
 

(50,000) 

 
 

149,963 

 
 
(255,563) 

    เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน  (270) (180) (75) 

    รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    -    - 24,500 

    เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์ 5,312 68 1,188 

    เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (38,983) (26,332) (49,551) 

    เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,602) (178) (408) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (85,543) 123,341 (279,909) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
    จ่ายเงินปันผล 

 
 

(53,173) 

 
 

(133,297) 

 
 

(95,192) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (53,173) (133,297) (95,192) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)-สุทธิ 92,479 81,228 (87,454) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 261,772 180,544 267,998 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 354,251 261,772 180,544 

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 
1. เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

         อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าระหวา่งปี 
         เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 

 
 
 

(42,600) 
 

3,617 
(38,983) 

 
 
 

(24,473) 
 

(1,859) 
(26,332) 

 
 
 

(47,883) 
 

1,523 
(46,360) 

2. เงินสดจ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลจ่าย      
เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 

 
(53,360) 

 
187 

 
(133,399) 

 
102 

 
(95,285) 

 
93 
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         เงินสดจ่ายเงินปันผล  
(53,173) 

 
(133,297) 

 
(95,192) 

ค. อตัราส่วนทางการเงิน 
อตัราส่วนทางการเงิน งบการเงินเฉพาะกจิการ 

หน่วย 2555 2554 2553 
อตัราส่วนวเิคราะห์ความคล่องตัว 
    อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 
เท่า 

 
9.0 

 
10.9 

 
10.0 

    อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 5.3 6.0 6.0 

    อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 2.4 1.2 3.1 

    อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 23.9 22.4 26.1 

    ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 15 16 14 

    อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 3.2 3.2 2.9 

    ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 113 113 124 

    อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 29.7 28.6 24.0 

    ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 12 13 15 

    Cash Cycle วนั 116 116 123 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
    อตัรากาํไรขั้นตน้ 

 
% 

 
24.4 

 
17.3 

 
23.9 

    อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 12.1 2.7 9.0 

    อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 125.1 276.4 234.4 

    อตัรากาํไรสุทธิ % 11.7 4.1 11.8 

    อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 14.1 4.4 13.0 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

 
% 

 
12.9 

 
4.0 

 
12.1 

    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 59.2 27.9 49.5 

    อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.1 1.0 1.1 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน   
0.1 

 
0.1 

 
0.1 



62 
 

    อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 
    อตัราการจ่ายเงินปันผล % 62.2 101.6 83.5 

ค. อตัราส่วนทางการเงิน 
 

อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

หน่วย 2555 2554 2553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
อตัราส่วนวเิคราะห์ความคล่องตัว 
    อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 
เท่า 

 
9.1 

 
11.0 

 
10.1 

    อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 5.5 6.1 6.1 

    อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 2.4 1.1 3.1 

    อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 25.0 24.0 28.1 

    ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 14 15 13 

    อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 3.2 3.2 2.9 

    ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 113 113 124 

    อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 29.8 28.6 24.0 

    ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 12 13 15 

    Cash Cycle วนั 115 115 122 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
    อตัรากาํไรขั้นตน้ 

 
% 

 
25.5 

 
18.9 

 
24.8 

    อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 12.0 2.8 8.5 

    อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 129.1 251.0 247.3 

    อตัรากาํไรสุทธิ % 11.7 4.3 11.6 

    อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 14.2 4.6 12.8 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

 
% 

 
12.9 

 
4.2 

 
11.9 

    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 60.0 28.7 49.1 

    อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.1 1.0 1.1 
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อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 
    อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
เท่า 

 
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

    อตัราการจ่ายเงินปันผล % 61.1 95.6 84.3 

 
(2) คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
      (ก) ผลการปฏบัิติตามแผนการดําเนินธุรกจิ 
            ในปี 2555  บริษทัฯมีปริมาณการขาย จาํนวน 26,000 ตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 300 ตนั หรือคิดเป็นร้อย

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

หรือคิดเป็นร้อยละ 213.2  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
รายการ ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการขาย เพิ่มข้ึน 198.1 
ตน้ทุนขาย (เพิ่มข้ึน) (60.0) 
กาํไรขั้นตน้ เพิ่มข้ึน 138.1 
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (ลดลง) (2.7) 
   รายไดอ่ื้น เพิ่มข้ึน 6.0 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย เพิ่มข้ึน 141.4 
ค่าใชจ่้าย 
    ค่าใชจ่้ายในการขาย และบริหาร ลดลง 

 
6.3            

    ภาษีเงินได ้(เพิ่มข้ึน) (28.7) 
                  รวมค่าใชจ่้าย (เพิ่มข้ึน) (22.4) 
กาํไรสุทธิ เพิ่มข้ึน – งบการเงินเฉพาะกิจการ 119.0 
กาํไรจากบริษทัยอ่ย (อะกรีฟู้ ดฯ) (ลดลง) (0.1) 
กาํไรสุทธิ เพิ่มข้ึน – งบการเงินรวม 118.9 
รายการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญั 

1. รายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึน 198.1 ลา้นบาท เกิดจากราคาขายเพิ่มข้ึน 156.4 ลา้นบาท  จากอตัราแลกเปล่ียน

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

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

ร้อยละ 50 ของอตัราปกติจากกาํไรของบตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1465/2542  กาํไรส่วนท่ีเหลือเสียภาษี

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

ลา้นบาท  โดยเป็นการเพิ่มข้ึนของเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น จาํนวน 134.3 ลา้นบาท  ลูกหน้ี

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

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

12.7 ลา้นบาท   หน้ีสินอ่ืน เพิ่มข้ึน  3.4  ลา้นบาท  และส่วนของผูถื้อหุน้ เพิ่มข้ึน 118.3 ลา้นบาท 

          บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง อยูท่ี่ระดบั 9.0 และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อยูท่ี่ระดบั 5.3 ในขณะท่ี

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

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

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

กวา่ผลประกอบการในปี 2555  เน่ืองจากปัญหาการปรับข้ึนค่าแรงขั้นตํ่า แนวโนม้การแขง็ค่าของค่าเงินบาท และ

การปรับตวัของราคาวตัถุดิบ  
12. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
       ไม่มี 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม 

 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ-ตําแหน่ง 

 
 

อาย ุ

 
 

คณุวฒิุทางการศกึษา 

สดัส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ในการทํางาน 
ในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา / 

ช่วงเวลา, ตําแหน่ง,ช่ือหน่วยงาน 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
นายประยูร  พลพพัิฒนพงศ์ 
ประธานกรรมการบริษัทฯ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 

79 วิชาการบญัชี 
DAP-15 
ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ-์ด้านการ 

เกษตร-มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

0.08 พ่ีชาย 
นายประยทุธ 

และนายประภาส  
บดิานายองักรู 

2551-2555 ประธานกรรมการ  
   บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 
2551-2555 กรรมการ  
   บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซิ่ง 

นายประภาส พลพพัิฒนพงศ์ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการบริหาร 
มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

64 มธัยมศกึษาตอนปลาย 
DAP-8 

4.22 น้องชาย 
นายประยรู 

และ 
นายประยทุธ 

2551-2555 กรรมการผู้จดัการ  
   บมจ. เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 
2551-25551กรรมการ  
   บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซิ่ง 

นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสุระ 
กรรมการบริหาร 

71 มธัยมศกึษาตอนปลาย 
DAP-12 

0.64  2551-2555 กรรมการบริหาร  
   บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 
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มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

2551-2555 กรรมการ  
   บจก. อะกรีฟู้ ด โพรเซสซิ่ง 

นายประยุทธ   พลพพิัฒนพงศ์ 
กรรมการบริหาร 
ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
กรรมการผู้ มีอํานาจบริษัทยอ่ย 

66 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

1,052 
= 0% 

น้องชาย 
นายประยรู 

พ่ีชาย 
นายประภาส 

2551-2555 ผจก.ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
   บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 
2553-2555 กรรมการบริหาร  
   บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 
2551-2555 กรรมการและผู้ มีอํานาจ 
   ลงนาม บจก. อะกรีฟู้ ด โพรเซสซิ่ง 

นายอังกูร  พลพพิัฒนพงศ์ 
กรรมการบริหาร 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

เลขานกุารบริษัทฯ 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการผู้ มีอํานาจบริษัทยอ่ย 

43 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัโคโลราโด 
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
DAP-12, UFS-10 

1.11 บตุร 
นายประยรู 

2551-2555 กรรมการบริหารและผู้จดัการ 
ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 
2551-2555 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ  
  บมจ. เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 
2551-2555 เลขานกุารบริษัท  
   บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 
2551-2555 กรรมการและผู้ มีอํานาจ 
   ลงนามผกูพนั บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซิ่ง 

นายหลาน  มู่  ชิว 
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

65 มธัยมศกึษาตอนปลาย 4.73  2551-2555 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  
   บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 

นายเคนอิจ ิ ไท 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
47 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัเคอีโอ 

ไม่มี  2553-2555 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  
   บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 
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 2551-2553 ผู้บริหารของ อีโต้ช ูคอร์ปอร์เรชัน่ 

2553-2555 ผู้บริหารของ อีโต้ช ู (ไทยแลนด์)  

นายสันตชัิย  สุเอกานนท์ 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

79 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี บญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
CPA no.422 
DAP-15, ACP13/2549 

0.01  2551-2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 

นายอาํนวย  ยศสุข 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา และ 
     พิจารณาคา่ตอบแทน 

76 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์-

การเกษตร มหาวิทยาลยัอริโซนา 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

DAP-15 
ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ 
ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

0.18  2551-2555 กรรมการตรวจสอบ  
   บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 
2551-2555 ประธานกรรมการ  
   บจก. พิริยพลู อินเตอร์เนชัน่แนล 
2551-2555 นายกสภามหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

นายอาํพล  รวยฟูพันธ์ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

44 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,การเงิน 
มหาวิทยาลยัคอร์แนล 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

0.02  2551-2555 กรรมการตรวจสอบ  
   บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 
2551-2555 กรรมการบริหาร  
   บจก. ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ 
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ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล 
กรรมการอิสระ 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

42 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัโนวาเซ้าอีสเทิร์น 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัอินเดียนาโพลิส 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี  2553-2555 กรรมการอิสระ 
   บมจ. เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 
2551-2555, อาจารย์ประจํา 
   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2554-2555, ผู้ อํานวยการหลกัสตูรบริหาร 
   ธุรกิจดษุฎีบณัฑิต (สาขาการจดัการ) 
2555 กรรมการหลกัสตูรบริหารธุรกิจ   
   มหาบณัฑิตออนไลน์ (สาขาการจดัการ) 

นายศักดา  พมิเมือง 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

54 ปริญญาตรี-บญัชี, MBA. ไม่มี  2551-2555 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี  
   บมจ. เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 

น.ส. ปิยะลักษณ์  เชือ้ผู้ด ี
ผู้จดัการโรงงาน 

44 ปริญญาตรีเทคโนโลยีการเกษตร ไม่มี  2551-2555 ผู้จดัการโรงงาน  
   บมจ. เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ 
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                                                                                                               เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ และผู้บริหารของบริษทัฯ และรายการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 
 

รายช่ือ 

 

 
 

บริษทัฯ 

 
บริษทั 

ท่ี 
เก่ียว 
ขอ้ง 
กนั 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั 
1. Itochu Corporation 
2. บจก. พี. พี. ฟูดส์ ซพัพลาย 
3. บจก. อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง 

1 2 3 

นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ D,E D   D 
นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ D,E D   D 
นายสุวฒัน ์ พงษภ์าสุระ D,E D   D 
นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ D,M D,E   D,E 
นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ D,M,S D,E   D,E 
นายหลาน  มู่  ชิว D ไม่มี    
นายเคนอิจิ  ไท D M M   
นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ I ไม่มี    
นายอาํนวย  ยศสุข I ไม่มี    
นายอาํพล  รวยฟูพนัธ ์ I ไม่มี    
ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล I ไม่มี    
นายศกัดา  พิมเมือง M ไม่มี    
น.ส. ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูดี้ M ไม่มี    
 
C = ประธานกรรมการ    D = กรรมการ    S = เลขานุการบริษทัฯ    E = ผูมี้อาํนาจลงนาม 
M = เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร    I = กรรมการอิสระ   
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                                                                                                                    เอกสารแนบ 3 
สรุปข้อมูลของบริษทัย่อย 
            สรุปฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
 
บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จํากดั 

                                                                                                                   (หน่วย : บาท) 
รายการ 2555 2554 2553 

สินทรัพยร์วม 58,202,265 55,798,347 53,003,507 

หน้ีสินรวม 17,458,310 18,211,168 17,400,527 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 40,743,955 37,587,179 35,602,980 

รายไดจ้ากการขาย 279,500,126 261,066,067 248,377,542 

รายไดร้วม 283,286,965 263,172,372 252,852,544 

กาํไรขั้นตน้ 22,768,804 24,421,714 16,864,940 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  3,156,776 3,254,420 (1,535,776) 
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  วนัท่ี 12 มีนาคม 2556 
เร่ือง  รายงานระบบการควบคุมภายในดา้นบญัชี 
เรียน  คณะกรรมการ 
        บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
                 ตามท่ีสาํนกังานไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั(มหาชน) 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และไดเ้สนอรายงานการตรวจสอบลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2556 

ไปแลว้นั้น สาํนกังานขอเรียนวา่ในการตรวจสอบงบการเงินดงักล่าวตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไปแสดงความเห็นวา่งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควร ในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่เพียงใดนั้น สาํนกังานไดศึ้กษาและ

ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดา้นบญัชีของบริษทัตามท่ีเห็นวา่จาํเป็น เพื่อประโยชนใ์นการ

กาํหนดขอบเขตการปฏิบติังานตรวจสอบใหรั้ดกมุและเหมาะสม ซ่ึงสาํนกังานไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็น

สาระสาํคญัของระบบการควบคุมในดา้นบญัชีท่ีจะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั ต่อการแสดง

ความ เห็นต่องบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
                สาํนกังานขอเรียนวา่ การตรวจสอบบญัชี สาํนกังานมิไดต้รวจสอบทุกรายการหากแต่ใช้

วธีิการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมในดา้น

บญัชี มีวตัถุประสงคเ์พียงเพื่อประโยชนใ์นการสอบบญัชีดงัท่ีกล่าวไวข้า้ง ตน้ ดงันั้นจึงไม่อาจช้ีใหเ้ห็น

ถึงขอ้บกพร่องทั้งหมดท่ีอาจมีอยูใ่นระบบการควบคุมภายในได ้
                สาํนกังานขอขอบคุณ ท่ีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัไดใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบบญัชีของ

บริษทัเป็นอยา่งดี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4334 
 



73 
 

คาํช้ีแจงของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
               ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ

จาํนวน 3 ท่าน คือ นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายอาํนวย  ยศสุข  และนายอาํพล  

รวยฟูพนัธ์  เป็นกรรมการตรวจสอบ  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัท่ีระบุไว้

ชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
               ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหมี้การประชุมจาํนวน 4 คร้ัง โดยไดเ้ชิญผูส้อบบญัชี ฝ่าย

บริหารท่ีเก่ียวขอ้ง และผูต้รวจสอบภายในเขา้ร่วมประชุม เพื่อสอบทานตามขอบเขตและความรับผิดชอบ มี

สาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 
1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2555  รับฟังรายงาน 
   และขอ้ช้ีแจงจากฝ่ายบริหาร      และผูส้อบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน   
   และเพียงพอ       จึงมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่งบการเงินดงักล่าว 
   ถูกตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
2.สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษทั บริษทัยอ่ย  
   และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     และมีความเห็นวา่ขอ้มูลของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
   ไดรั้บการเปิดเผยไวอ้ยา่งถูกตอ้งและเพียงพอแลว้ 
3.สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ 
   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบ 
   ประเด็นท่ีมีสาระสาํคญั   ในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์
   และตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจแต่อยา่งใด 
4.เสริมสร้างความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน    ใหค้วาม 
   เห็นชอบในแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี  และสอบทานใหบ้ริษทัมีระบบ 
   การควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล   โดยทางคณะกรรมการตรวจ 

   สอบไม่พบขอ้บกพร่องดา้นการควบคุมภายในท่ีมีนยัสําคญั  ท่ีจะก่อให้เกิดผล 

   กระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบริษทั 

 
(นายสันติชยั  สุเอกานนท)์ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 


	รายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
	ของ

	56-1 TH-1.pdf
	1. ข้อมูลทั่วไป
	นิติบุคคลที่บริษัทฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ  10  ขึ้นไป
	นิติบุคคลอ้างอิง

	อัตราส่วนทางการเงิน
	ด้านการผลิต
	บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผักแช่เยือกแข็ง  ซึ่งต้องใช้ ถั่วแระ, ถั่วแขก และข้าวโพดหวาน เป็นวัตถุดิบส่วนสำคัญของต้นทุนการผลิต และเนื่องจากวัตถุดิบเหล่านี้เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้บร...
	ด้านการประกอบธุรกิจ
	ปัจจุบันบริษัทฯส่งออกผลิตภัณฑ์ผักแช่เยือกแข็งไปยังตลาดญี่ปุ่น ประมาณ ร้อยละ 76 ของยอดขายรวม  ซึ่งการพึ่งพิงตลาดญี่ปุ่นในสัดส่วนที่สูงนี้ ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอาจได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัว และ/หรือมีการเปลี่ย...
	อย่างไรก็ตาม จากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ และชาวญี่ปุ่นเองก็นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ ถั่วแระ และถั่วแขกแช่เยือกแข็ง ประกอบกับบริษัทฯมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าตลอดมา  ดังนั้น ผลกระทบจา...
	ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
	จากการที่บริษัทฯมีมูลค่าการส่งออก ประมาณ ร้อยละ 82 ของยอดขายรวม และบริษัทฯขายสินค้าเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งหมด  ดังนั้น บริษัทฯอาจได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้น จะส่งผลให้บริษัทฯได้รับเงินบาทจากการแปลง...
	มาตรการลดความเสี่ยงในกรณีนี้ บริษัทฯได้ทำสัญญาขายเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหน้า ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้พอสมควร โดยบริษัทฯจะทำสัญญาขายเงินล่วงหน้า ระยะเวลา 8 – 12 เดือน ทำให้บริษัทฯสามารถป้องกันความ...
	ด้านคุณภาพของสินค้า
	ด้านคุณภาพสินค้าที่ต้องปลอดจากสารเคมี  ทำให้บริษัทฯมีความเสี่ยงในด้านการคืนสินค้าจากลูกค้า หากไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าให้ปลอดสารเคมีตามสัญญาที่ตกลงกับลูกค้า
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