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ค าช้ีแจงจากประธานกรรมการ 
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ในรอบปี 2558 จำกงบกำรเงินรวม บริษทัมีก ำไรสุทธิ 119.56 ลำ้นบำท คิดเป็นก ำไรสุทธิ 0.31 บำทต่อหุ้น โดยมีอตัรำ
ก ำไรสุทธิร้อยละ 8.42 มีสินทรัพยร์วม 1,488.62 ลำ้นบำท มีอตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.10 ต่อ 1 และมีอตัรำส่วน
สภำพคล่อง 11.61 เท่ำ 

ผลประกอบกำรของงบกำรเงินรวมในปี 2558 มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 1,419.89 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนจ ำนวน 
6.33 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 และมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 119.56 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนจ ำนวน 59.13 
ลำ้นบำท หรือคิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 97.86 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีอ่อนค่ำลงอยำ่งต่อเน่ือง ตน้ทุน
ขำยท่ีลดลงเน่ืองจำกคุณภำพของวตัถุดิบดีข้ึนท ำให้ Yield สูงข้ึน  ค่ำแรงงำนลดลง  และค่ำใช้จ่ำยด้ำนเช้ือเพลิงและ
พลงังำนท่ีลดลงจำกสถำนกำรณ์รำคำน ้ ำมนัโลกท่ีลดลงอยำ่งต่อเน่ืองในปีท่ีผำ่นมำ 

บริษทัมีอุดมกำรณ์และควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตำมกฎหมำยของประเทศไทยเพ่ือต่อตำ้น
กำรทุจริตและคอร์รัปชั่น ท ำกำรส่ือสำรและเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นให้ลูกคำ้ คู่ค ้ำ เจ้ำหน้ี 
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง พนักงำนของบริษัท รวมทั้ งบริษัทย่อย ตัวแทนทำงธุรกิจ และสำธำรณชนได้รับทรำบ และ
ก ำหนดให ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน ยดึถือปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่อยำ่งเคร่งครัด ท ำใหใ้น
ปี 2558 บริษทัไดรั้บผลกำรประเมินกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคอร์รัปชัน่ ในระดบั 3 และไดรั้บกำรประเมินกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรในระดบั 4 ดำว ซ่ึงเป็นระดบัดีมำก 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นสมควรจ่ำยเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น จ ำนวน 
381,145,725 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.20 บำท คิดเป็นเงิน จ ำนวน 76,229,145.00 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.76 ของก ำไร
สุทธิของงบกำรเงินรวม สูงกวำ่นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีบริษทัก ำหนดไวไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิ 

ส ำหรับในปี 2559 นั้น บริษทัตั้งเป้ำหมำยกำรขำยไวท่ี้ 22,040 ตนั บริษทัเช่ือวำ่ ภำยใตค้วำมพยำยำมและควำมมุ่งมัน่ใน
กำรบริหำรงำน จะท ำใหบ้ริษทัสำมำรถด ำเนินธุรกิจให้ประสบผลส ำเร็จ และมีผลประกอบกำรท่ีดี เพ่ือท่ีบริษทัจะสำมำรถ
จ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ 

 

 

 

(นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ)์ 

ประธำนกรรมกำร 

    วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2559 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 
เรียน  ท่ำนผูถื้อหุน้ของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินเฉพำะและงบกำรเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสำรสนเทศ
ทำงกำรเงินท่ีปรำกฎในแบบแสดงขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำน
กำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ บริษทัใชดุ้ลย
พินิจอย่ำงระมดัระวงัและประมำณกำรณ์อย่ำงมีเหตุผลในกำรจดัท ำงบกำรเงิน รวมทั้ งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำง
เพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรงำนภำยใตห้ลกัจริยธรรมธุรกิจและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  
บริษทัจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ยประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรชุด
ยอ่ยเหล่ำน้ีท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล แนะน ำฝ่ำยจดักำรให้บริหำรงำนภำยใตก้รอบของกฎหมำย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ีท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล และจดัใหมี้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือให้เกิดควำมเช่ือมัน่วำ่ ขอ้มูลทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้ง มีกำรใชท้รัพยำกรของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพ
และสำมำรถทรำบจุดอ่อน เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดกำรทุจริตและเกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจอย่ำงมีนัยส ำคญั มีระบบกำร
บริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ ภำยใตค้วำมเส่ียงทำงธุรกิจท่ีเหมำะสม เพ่ือควำมเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืและมัน่คง 

คณะกรรมกำรบริษทัเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรป้องกนักำรทุจริตในองคก์ร ดงันั้น มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2556 มีมติให้บริษทัแสดงเจตนำรมณ์เขำ้เป็นแนวร่วมปฏิบติัในกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริต และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2558 มีมติอนุมติันโยบำยต่อตำ้นกำร
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ยดึถือปฏิบติักำรต่อตำ้นกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่ำงจริงจัง และต่อมำ เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2558 บริษทัไดส้มคัรเป็นสมำชิกเครือข่ำย
หุน้ส่วนตำ้นทุจริตเพ่ือประเทศไทย เพ่ือร่วมรณรงคใ์หทุ้กองคก์รตระหนกัถึงผลกระทบของกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

คณะกรรมกำรบริษทัยงัให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบติัท่ีดีต่อสงัคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำ
เทียมกนั ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษทัจึงก ำหนดบทบำทภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนของบริษทัท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี พนกังำน สงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม
ไวใ้นหลกัจริยธรรมธุรกิจของบริษทั เพ่ือให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัยึดถือปฏิบติัให้เกิดควำมเสมอ
ภำค โปร่งใส เท่ียงธรรม และช่วยกนัส่งเสริมพฒันำสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ให้มีควำมเขม้แข็ง อยูร่่วมกนัไดอ้ยำ่ง
ย ัง่ยนืและเป็นสุข 
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ในรอบปี 2558 คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรประชุมคณะกรรมกำร จ ำนวน 7 คร้ัง และได้ร่วมกันปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะ
กรรมกำรอย่ำงครบถว้น มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีให้ดียิ่งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง จดัให้มีกำรประเมิน
ตนเองรำยปีของคณะกรรมกำร ผลกำรประเมินประจ ำปี 2558 สรุปโดยรวมไดว้่ำ ประสิทธิผลในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรบริษทัอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 

 

 

(นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ)์ 

ประธำนกรรมกำร 

วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2559 
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ค ำช้ีแจงของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ 

ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 
ท่ำน คือ นำยอ ำนวย ยศสุข ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยอ ำพล รวยฟูพนัธ์ และ น.ส.ดรุณี เรืองธรรม เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษัท    ซ่ึงเป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัให้มีกำรประชุมจ ำนวน  4 คร้ัง โดยไดเ้ชิญผูส้อบบญัชี ฝ่ำยบริหำรท่ี
เก่ียวขอ้ง และผูต้รวจสอบภำยในเขำ้ร่วมประชุม โดยสรุปสำระส ำคญัผลกำรปฏิบติังำนไดด้งัน้ี 

1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 2558 รับฟังรำยงำน และขอ้ช้ีแจงจำกฝ่ำยบริหำร 
และผูส้อบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งชดัเจนและเพียงพอ จึงมีควำมเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวำ่ งบ
กำรเงินดงักล่ำวถูกตอ้งตำมควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. สอบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัระหวำ่งบริษทั  บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และมีควำมเห็นวำ่ขอ้มูลของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัไดรั้บกำรเปิดเผยไวอ้ยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอแลว้ 

3. สอบทำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทั โดยทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบประเด็นท่ีมีสำระส ำคญั ในเร่ืองกำรไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจแต่อยำ่งใด 

4. เสริมสร้ำงควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติังำนของผูต้รวจสอบภำยใน ใหค้วำมเห็นชอบในแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปี และสอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ี
เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั้ งประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน  ตำมแนวทำงท่ี
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก ำหนด  โดยมี 5 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ สภำพแวดลอ้มกำรควบคุม, กำรประเมินควำมเส่ียง, มำตรกำรควบคุม, ระบบสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรขอ้มูล และระบบกำรติดตำม  โดยสรุปกำรด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ โดยรวม ทำงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดป้ระเมินแลว้มีควำมเห็นวำ่ บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
ท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล และไม่พบขอ้บกพร่องดำ้นกำรควบคุมภำยใน    ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีจะก่อให้เกิด
ผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญั 

5. ไดพิ้จำรณำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2559  
โดยเสนอผูส้อบบัญชีของส ำนักงำน เอเอสที มำสเตอร์ ท่ีมีควำมเป็นอิสระและไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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6. เก่ียวกบักำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน 
ประจ ำปี 2558 ไม่พบกำรทุจริต  

7. ไดท้ ำกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกำรประเมินผลรำยปี ส ำหรับผลกำรประเมิน
ในปี 2558 สรุปโดยรวมไดว้ำ่ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีส ำเร็จลุล่วงตำมแผนงำนท่ีก ำหนด
ไว ้ 
 

 
 
 

(นำยอ ำนวย ยศสุข) 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

                                                                                                วนัท่ี  23 กมุภำพนัธ์ 2559 
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ส่วนที ่1 

กำรประกอบธุรกิจ 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจผลิตแปรรูปและจ ำหน่ำย พืชผกัแช่แขง็ เช่น ถัว่
แระแช่แข็ง ถัว่แขกแช่แข็ง ขำ้วโพดหวำนแช่แข็ง ขำ้วโพดฝักอ่อนแช่แข็ง เป็นตน้ มีสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยตลำด
ต่ำงประเทศ มำกกวำ่ร้อยละ 98 

1.1 ปรัชญำองคก์ร วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ 

                                                               ปรัชญำองคก์ร 

                            ควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ้ คือ ควำมปรำรถนำสูงสุดของเรำ 

                                                                   วสิยัทศัน์ 

                                          เรำมุ่งมัน่พฒันำ เพ่ือควำมเป็นผูน้ ำดำ้นสินคำ้เกษตรแช่แขง็และเกษตรแปรรูป 

                                                                           พนัธกิจ 

     บริษทัมุ่งพฒันำ และสรรหำผกัท่ีมีคุณภำพ สดสะอำด ปลอดภยัจำกสำรเคมี                                              
และส่งมอบสินคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 

     บริษทัมุ่งบริหำรกิจกำรใหมี้ผลตอบแทนกำรลงทุนท่ีดี โดยยดึหลกับรรษทัภิบำล 

                                    ค่ำนิยมองคก์ร 

     จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียมกนั และเป็นธรรม 

     จะค ำนึงถึงควำมเส่ียงอยูเ่สมอ และบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสม 

     จะสร้ำงภำวะผูน้ ำใหเ้กิดข้ึนในบุคลำกรทุกระดบั ส่งเสริมใหเ้กิดบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี  
มีควำมสุข  และมีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

     จะสร้ำงสมัพนัธภำพท่ีดีกบัสงัคม ชุมชน และมุ่งรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

     จะสร้ำงองคก์รคุณภำพ และมุ่งสู่องคก์รแห่งกำรเรียนรู้ 

     จะต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

     จะไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจกำรท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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                                                                                    เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ 

     รักษำคุณภำพของสินคำ้ใหไ้ดม้ำตรฐำนอยูเ่สมอ 

     มุ่งมัน่ผลิตสินคำ้ใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค 

     แสวงหำช่องทำงกำรขยำยธุรกิจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

     ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม ไม่ท ำลำยสภำพแวดลอ้ม และส่งเสริมกำรอยูร่่วมกนั                                    
ดว้ยควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งบริษทักบัชุมชน  

1.2 กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญั 

พฤศจิกำยน 2531 จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลำ้นบำท มูลค่ำหุน้ 10 บำทต่อหุน้ 

 เมษำยน 2532 สร้ำงโรงงำนแห่งท่ี 1 ท่ี ต.หนองจ๊อม อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ บนเน้ือท่ี  15 ไร่ 36.6 ตรว. แลว้เสร็จใน
เดือนตุลำคม 2532 

กมุภำพนัธ์ 2553 เร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 

ธนัวำคม 2534 เพ่ิมทุนจดทะเบียน จำก 50 ลำ้นบำท เป็น 125 ลำ้นบำท  

 มกรำคม 2536 ไดรั้บอนุญำตจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

 มกรำคม 2536 เร่ิมท ำกำรซ้ือ-ขำยหุน้ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใตช่ื้อยอ่ CM 

กมุภำพนัธ์ 2537 แปรสภำพจำกบริษทัจ ำกดั เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั  

มีนำคม 2537  สร้ำงโรงงำนแห่งท่ี 2 ท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ บนเน้ือท่ี 26 ไร่ 29.9 ตรว.  แลว้เสร็จและ
เร่ิมด ำเนินกำรผลิตในเดือนตุลำคม 2538 

พฤศจิกำยน 2541 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 125 ลำ้นบำท เป็น 210 ลำ้นบำท 

เมษำยน 2546 ร่วมลงทุนกบับริษทั ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ในอตัรำส่วนบริษทั 51 : 49 ในบริษทั อะกรีฟู้ด 
โพรเซสซ่ิง จ ำกดั  ดว้ยเงินลงทุน 120 ลำ้นบำท เรียกช ำระแลว้ 30 ลำ้นบำท 

มีนำคม 2547 สร้ำงหอ้งเยน็ใหม่ ท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ บนเน้ือท่ี 8 ไร่ 3 งำน 97 ตรว. แลว้เสร็จใน
เดือนกรกฎำคม 2548 

กรกฎำคม 2547 ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ดโพรเซสซ่ิง จ ำกดัจำกบริษทั ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  เพ่ิมข้ึน
จำกร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 
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พฤษภำคม 2548 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 210 ลำ้นบำท เป็น 315 ลำ้นบำท 

พฤษภำคม 2548 เปล่ียนมูลค่ำหุน้ จำกเดิมมูลค่ำ 10 บำทต่อหุน้ เป็น 1 บำทต่อหุน้ 

พฤษภำคม 2550 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 315 ลำ้นบำท เป็น 346 ลำ้นบำท 

พฤษภำคม 2552 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 346 ลำ้นบำท เป็น 381 ลำ้นบำท 

สิงหำคม 2557 ศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรจดัหำท่ีดินและจดัตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 

ธนัวำคม 2557 บริษทัหยดุกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ผำ่นบริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) โดยด ำเนินกำรจ ำหน่ำย
ดว้ยกำรส่งออกเองโดยตรง 

พฤศจิกำยน 2558 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติใหจ้ดทะเบียนยกเลิกบริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั 

กำรเปล่ียนแปลงอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัในปีท่ีผำ่นมำ 

จำกกำรท ำค ำเสนอซ้ือเพ่ือครอบง ำกิจกำรของ บริษทั เกษตรเหนือ จ ำกดั ท ำให ้ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 
2558 บริษทั เกษตรเหนือ จ ำกดั เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั จ ำนวน 162,458,988 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.62 
โดยมีนำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ซ่ึงถือหุ้นในบริษทั เกษตรเหนือ จ ำกดั ร้อยละ 30 และเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
จ ำนวน  306,517 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08  

เม่ือวนัท่ี 16 ธันวำคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 7/2558 มีมติให้เปล่ียนแปลง
กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ จำกเดิม “นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ์ ประธำนกรรมกำร หรือนำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์
กรรมกำรผูจ้ดักำร หรือนำยสุวฒัน์  พงษ์ภำสุระ ลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั” เปล่ียนเป็น 
“นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ์ ประธำนกรรมกำร หรือนำยองักูร  พลพิพฒันพงศ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร หรือนำย
ประภำส  พลพิพฒันพงศ์ ลงลำยมือช่ือและประทับตรำส ำคญัของบริษทั” โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 
2559 เป็นตน้ไป 

กำรเปล่ียนแปลงลกัษณะกำรประกอบธุรกิจในปีท่ีผำ่นมำ 

บริษทัยกเลิกกำรจ ำหน่ำยขำ้วโพดหวำนแช่แข็ง ผ่ำนบริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) 
โดยบริษทัท ำกำรจ ำหน่ำยและเป็นผูส่้งออกเองทั้งหมด 

กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุน้, กำรจดักำร หรือกำรประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

- ณ วนัท่ี 26 ธนัวำคม 2556  Itochu Corporation ถือหุน้จ ำนวน 50,440,665 หุน้ และ Itochu 
(Thailand) Ltd. ถือหุน้จ ำนวน 25,789,335 หุน้ นบัหุน้รวมกนัจ ำนวน 76,230,000 หุน้ หรือคิด
เป็นร้อยละ 20 ไดข้ำยหุน้ทั้งหมดใหก้บัผูถื้อหุน้ 8 รำยดงัต่อไปน้ี 
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รำยช่ือผูซ้ื้อ 

หุน้ก่อนไดม้ำ หุน้ไดม้ำ หุน้หลงัไดม้ำ ลกัษณะ  
ควำมสมัพนัธ์  
ระหวำ่งผูซ้ื้อ 

จ ำนวนหุน้ % จ ำนวนหุน้ % จ ำนวนหุน้ % 

1.บจก.เกษตรเหนือ 66,755,700 17.51 16,770,400 4.40 83,526,100 21.91 ไม่มี 
2.นำงพรทิพย ์ รัตนอมรพิน - - 12,000,000 3.15 12,000,000 3.15 ไม่มี 
3.นำยสุภคั  ภทัรธีรกลุ - - 11,434,500 3.00 11,434,500 3.00 ไม่มี 
4.นำยสุพจน์  วงศจิ์รัฐิติกำล 912,649 0.24 8.328,500 2.18 9,241,149 2.42 ไม่มี 
5.นำยประเสริฐ  ไตรจกัรภพ 100,000 0.03 7,623,000 2.00 7,723,000 2.03 ไม่มี 
6.น.ส.กรวภิำ  วงศำริยวำนิช - - 7,384,000 1.94 7,384,000 1.94 ไม่มี 
7.นำยชำตรี  เหล่ำวณิชยว์ทิย ์ - - 7,353,600 1.93 7,353,600 1.93 ไม่มี 
8.นำยฐนิต  วชัรียำนุกลุ - - 5,336,000 1.40 5,336,000 1.40 ไม่มี 

รวม 67,768,349 17.78 76,230,000 20.00 143,998,349 37.78  

- ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษทั เกษตรเหนือ จ ำกดั ประกำศเจตนำเขำ้ท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ทั้งหมดของกิจกำร และในวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2558 สรุปผลกำรท ำค ำเสนอซ้ือทั้งหมดของ
กิจกำรไดด้งัน้ี 

 
รำยช่ือผูซ้ื้อ 

หุน้ก่อนไดม้ำ หุน้ไดม้ำ หุน้หลงัไดม้ำ ลกัษณะ  
ควำมสมัพนัธ์  
ระหวำ่งผูซ้ื้อ 

จ ำนวนหุน้ % จ ำนวนหุน้ % จ ำนวนหุน้ % 

บจก.เกษตรเหนือ 129,989,850 34.11 32,469,138 8.51 162,458,988 42.62 ไม่มี 

เหตุกำรณ์ส ำคญัในปี 2558 

 วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษทั เกษตรเหนือ จ ำกดั ประกำศเจตนำในกำรเขำ้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือ
ครอบง ำกิจกำร (Tender Offer)  

 รับเงินปันผลจำกบริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั จ ำนวน 16,799,993.00 บำท 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2558 มีมติให้ด ำเนินกำร
จดทะเบียนเลิก บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัยอ่ย) 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2558 มีมติเปล่ียนแปลงผูมี้
อ ำนำจลงนำม จำกเดิม “นำยประยูร  พลพิพฒันพงศ์ ประธำนกรรมกำร หรือนำยประภำส พล
พิพฒันพงศ ์กรรมกำรผูจ้ดักำร หรือ นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ ลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญั
ของบริษทั” เปล่ียนเป็น “นำยประยรู พลพิพฒันพงศ ์ประธำนกรรมกำร หรือนำยองักรู  พลพิพฒั
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นพงศ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร หรือ นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ์ ลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญั
ของบริษทั” โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป 

1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 

- นโยบำยกำรแบ่งกำรด ำเนินงำนของบริษทัในกลุ่ม 

1 บริษทั เกษตรเหนือ จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรเกษตร ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกั
ของบริษัท และไม่มีกำรถือหุ้นไขวร้ะหว่ำงกัน โดยนำยประยูร      
พลพิพฒันพงศ์ เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ร้อยละ 30  และเป็นผูถื้อหุ้นใน
บริษทั จ ำนวน 306,517 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.08  

บริษทั เกษตรเหนือ จ ำกดั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 ถือหุ้นในบริษทั 
จ ำนวน 83,526,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.91 ซ้ือเพ่ิมระหว่ำงปี 
46,463,750 หุ้น รวมเป็น 129,989,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.11  
ต่อมำในวนัท่ี 30 กันยำยน 2558 บริษทั เกษตรเหนือ จ ำกัด ท ำค ำ
เสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ำกิจกำร หุ้นจ ำนวน 32,469,138 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 8.51 ท ำให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ถือหุ้นใน
บริษทัรวมจ ำนวน 162,458,988 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 42.62  

 
1.4 ควำมสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 

บริษทั เกษตรเหนือ จ ำกดั มีนำยประยูร  พลพิพฒันพงศ์ เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ร้อยละ 30 และท ำ
หน้ำท่ีเป็นประธำนกรรมกำรของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน)   กำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ ไม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และไม่มีกำร
ถือหุน้ไขวร้ะหวำ่งกนั 
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2. ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

โครงสร้ำงรำยไดง้บกำรเงินรวม                                                                                             
       ( หน่วย : ลำ้นบำท ) 

ผลิตภณัฑ ์ 2556 % 2557 % 2558 % 
ผกัแช่แขง็ 1,426.50 100.0 1,413.56 100.0 1,419.89 100.0 
อ่ืน ๆ - - - - - - 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 1,426.50 100.0 1,413.56 100.0 1,419.89 100.0 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน 17.72  (29.63)  (26.78)  
รำยไดอ่ื้น 19.12  19.79  12.30  

รำยไดร้วม 1,463.34  1,403.72  1,405.41  
 

( หน่วย : ลำ้นบำท ) 

ตลำดผลิตภณัฑ ์ 2556 % 2557 % 2558 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำย - ต่ำงประเทศ 1,410.62 98.9 1,401.70 99.2 1,401.40 98.7 
รำยไดจ้ำกกำรขำย - ในประเทศ 15.88 1.1 11.86 0.8 18.49 1.3 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 1,426,50 100.0 1,413.56 100.0 1,419.89 100.0 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน 17.72  (29.63)  (26.78)  
รำยไดอ่ื้น 19.12  19,79  12.30  

รำยไดร้วม 1,463.34  1,403,72  1,405.41  
 

ลกัษณะลูกคำ้ อตัรำร้อยละ 
ตลำดต่ำงประเทศ ตลำดในประเทศ รวม 

มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยของงบกำรเงินรวม 98.70 1.30 100.00 
วฎัจกัร 

ของการประกอบธุรกจิ 
อตัราร้อยละ 

2556 2557 2558 
ไตรมำส 1 22.00 23.00 22.00 
ไตรมำส 2 31.00 28.00 29.00 
ไตรมำส 3 26.00 28.00 28.00 
ไตรมำส 4 21.00 21.00 21.00 

รวม             100.00             100.00             100.00 
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บริษทัยอ่ย 

    บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ส่งออก) ขำ้วโพดหวำนแช่แขง็                             
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

โครงสร้ำงรำยได ้ 2556 % 2557 % 2558 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำย-ต่ำงประเทศ 263,115 99.2 233,393 100.0 - - 
รำยไดจ้ำกกำรขำย-ในประเทศ 2,189 0.8 55 - - - 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 265,304 100.0 233,448 100.0 - - 
ก ำไร(ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน 6,559  (6,712)  -  
รำยไดอ่ื้น 596  955  0.42  

รำยไดร้วม 272,459  227,691  0.42  
 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑข์องบริษทั  เป็นผลิตภณัฑ ์ผกัแช่แข็ง  ซ่ึงเป็นกำรน ำเอำผลผลิตทำงกำรเกษตร เช่น ถัว่แระ, ถัว่
แขก, ขำ้วโพดหวำน, แครอท, ขำ้วโพดฝักอ่อน เป็นตน้ มำผ่ำนกระบวนกำรผลิต เช่น คดัเลือก, ตดัแต่ง, ลำ้ง, ตม้
สุก แลว้น ำไปท ำกำรแช่เยือกแข็ง และเก็บรักษำไวใ้นห้องเย็น เพ่ือรอกำรคดัเกรด, บรรจุ และส่งออก โดยมี
ขั้นตอนกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ ตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ เช่น ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, GMP, GAP 
เคร่ืองจกัรมีควำมทนัสมยั ผลิตภณัฑมี์คุณภำพ สด สะอำด รสชำติอร่อยตรงตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

ปัจจุบนับริษทัไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงภำษี จำกบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 

2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขนั  

นโยบำยกำรตลำดในปีท่ีผำ่นมำ 

ในปี 2558 บริษทัมีเป้ำหมำยกำรขำยท่ี 23,300 ตนั ในขณะท่ีบริษทัขำยไดท้ั้ งส้ิน 21,873 ตนั ต ่ำกว่ำ
เป้ำหมำย จ ำนวน 1,427 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 6.1  มีมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยทั้งส้ิน 1,419.9 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน
จำกปีก่อน 6.3 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5  บริษทัมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดคือ เป็นผูส่้งออกรำยใหญ่
ของผลิตภณัฑถ์ัว่แขกแช่แข็ง ถัว่แระแช่แขง็ และขำ้วโพดหวำนแช่แข็ง โดยมีสัดส่วนกำรส่งออกรวม ร้อย
ละ 98.7 ขำยในประเทศ ร้อยละ 1.3 และมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในประเทศญ่ีปุ่น ประมำณ ร้อยละ 15 ของ
ผลิตภณัฑท่ี์กล่ำวมำขำ้งตน้ ส่วนระดบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้อยูใ่นระดบั ดี ถึง ดีมำก  
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กลยทุธ์กำรแข่งขนั 

1. รับฟังเสียงลูกคำ้ในทุกกลุ่มพร้อมทั้งตอบสนองควำมคำดหวงัและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งรวดเร็ว 
2. พฒันำคุณภำพสินคำ้ให้มีมำตรฐำนระดับสำกล ปลอดภยัจำกสำรเคมีตกค้ำง และส่ิงเจือปนอย่ำง

ต่อเน่ือง 
3. จดัส่งสินคำ้อยำ่งมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยูเ่สมอ 
4. พฒันำบุคลำกรใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถและด ำเนินงำนอยำ่งมีประสิทธิผลสูงสุด 

จุดเด่น 

1. บริษทัมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้และด ำเนินธุรกิจร่วมกนัเป็นระยะเวลำยำวนำน 
2. ผูบ้ริหำรระดับสูงของบริษัท เป็นบุคคลท่ีมีประสบกำรณ์ มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรค้ำผลิตผลทำง

กำรเกษตรมำนำนนบัสิบปี 
3. ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั  เป็นผลิตผลทำงกำรเกษตรท่ีมีคุณภำพดี สด และมีควำมปลอดภยั 
4. พ้ืนท่ีเพำะปลูกมีควำมอุดมสมบูรณ์ สำมำรถท ำกำรปลูกไดเ้กือบตลอดทั้งปี และปัญหำทำงดำ้นภยั

ธรรมชำติ เช่น ลมพำย ุ ฝนตกหนกั น ้ ำท่วมมีโอกำสนอ้ยกวำ่ เม่ือเทียบกบัประเทศคู่แข่งเช่น จีน  และ
ไตห้วนั 

จุดดอ้ย 

1. ระยะทำงกำรขนส่งสินคำ้ทั้งทำงบก และทำงน ้ ำ  เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัในต่ำงประเทศแลว้ไกลกวำ่  ท ำ
ใหบ้ริษทัมีตน้ทุนค่ำขนส่งท่ีสูงกวำ่ 

2. ขนำดของพ้ืนท่ีเพำะปลูกส่วนใหญ่มีขนำดเล็กและกระจำยอยูใ่นบริเวณกวำ้ง  กำรควบคุมดูแลพ้ืนท่ี
กำรเพำะปลูก ท ำไดย้ำก เม่ือเทียบกบัคู่แข่งในต่ำงประเทศ 

ลูกคำ้เป้ำหมำย 

ลูกคำ้หลกัของบริษทัคือ ผูน้ ำเขำ้  ผูค้ำ้รำยใหญ่ ตวัแทนจ ำหน่ำย และลูกคำ้รำยยอ่ย ซ่ึงท ำกำรกระจำย
สินคำ้ไปยงัซุปเปอร์มำร์เก็ต  ร้ำนคำ้ปลีกต่ำงๆ และผูผ้ลิตในอุตสำหกรรมอำหำร  กลุ่มผูบ้ริโภคสินคำ้ของ
บริษทัส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มลูกคำ้ระดบักลำงข้ึนไป และกลุ่มลูกคำ้นักธุรกิจท่ีตอ้งกำรสินคำ้ในรูปแบบก่ึง
ส ำเร็จรูป  สะอำด  ถูกหลกัอนำมยัและสะดวกในกำรบริโภค 

นโยบำยกำรตั้งรำคำ 

บริษทัมีนโยบำยท่ีจะจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์นรำคำท่ีสำมำรถแข่งขนักบัคู่แข่งจำกทั้งในและต่ำงประเทศได ้
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กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

        ผลิตภณัฑข์องบริษทัส่งออกไปจ ำหน่ำยยงัต่ำงประเทศเกือบทั้งหมด โดยผำ่นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยคือ 

1. จ ำหน่ำยผำ่นผูน้ ำเขำ้และตวัแทนจ ำหน่ำย   
2. จ ำหน่ำยใหลู้กคำ้โดยตรง    

สดัส่วนกำรจ ำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

บริษทัจ ำหน่ำยสินคำ้ไปยงัต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกำ  สวีเดน  เดนมำร์ก 
ไตห้วนั  จีน ร้อยละ 98.7 และลูกคำ้รำยยอ่ยอ่ืน ร้อยละ 1.3 

ตลำดหลกัของบริษทัคือ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นประเทศท่ีนิยมบริโภคสินคำ้ผกัแช่แข็ง เน่ืองดว้ยสินคำ้
ของบริษทัมีคุณภำพดีกวำ่ หรือเทียบเท่ำสินคำ้ของคู่แข่งในต่ำงประเทศ แต่รำคำถูกกวำ่ ดงันั้น ระดบัควำม
พึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคำ้ของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัท่ีดี ถึงดีมำก 

สภำพกำรแข่งขนั 

สภำพกำรแข่งขนัไม่รุนแรงนกั เน่ืองจำกผลิตภณัฑผ์กัแช่แข็ง เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีควำมตอ้งกำรบริโภค
ในปริมำณมำก และตลำดหลกัของบริษทัคือประเทศญ่ีปุ่น  ลูกคำ้ชำวญ่ีปุ่นเป็นลูกค้ำท่ีมีควำมตอ้งกำร
บริโภคสินคำ้ในรูปแบบก่ึงส ำเร็จรูป สด สะอำด ถูกหลกัอนำมยั และสะดวกในกำรรับประทำน  ประกอบ
กบัประเทศไทย เป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ และไม่ค่อยมีปัญหำเร่ืองภยัทำงธรรมชำติ ต่ำงจำกประเทศคู่
แข่งขนัคือ จีน ซ่ึงมกัประสบปัญหำภยัทำงธรรมชำติ ท ำให้กำรจดัส่งสินคำ้ไม่สม ่ำเสมอ ต่ำงจำกสินคำ้ของ
บริษทัท่ีสำมำรถจดัส่งสินคำ้ไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอตลอดทั้งปี 

คู่แข่งทำงกำรคำ้ของบริษทัเป็นคู่แข่งในต่ำงประเทศคือ ประเทศจีน  มีขนำดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนักบั
บริษัท โดยบริษัทมีศักยภำพเพียงพอท่ีสำมำรถท ำกำรแข่งขันได้ ทั้ งในด้ำนคุณภำพ รำคำ และควำม
สม ่ำเสมอในกำรจดัส่ง  

2.3 กำรจดัหำผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑข์องบริษทั ผลิตจำกวตัถุดิบท่ีรับซ้ือจำกเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร   โดยผำ่นผูร้วบรวมวตัถุดิบ  
มีพ้ืนท่ีครอบคลุม 16 จงัหวดัภำคเหนือ เช่น เชียงใหม่  เชียงรำย  แพร่  น่ำน  พะเยำ  ฯลฯ   โดยท่ีบริษทัจะเป็นผู ้
จดัหำเมล็ดพนัธ์ุ  ปุ๋ย  และยำก ำจดัศตัรูพืช  ส ำรองให้แก่เกษตรกร และบริษทัจะรับซ้ือผลผลิตจำกเกษตรกรใน
รำคำรับประกนั  ในระหวำ่งกำรเพำะปลูกจะมีเจำ้หนำ้ท่ีซ่ึงเป็นพนกังำนส่งเสริมกำรเกษตรของบริษทั เป็นผูค้อย
ให้ควำมรู้ และให้ค  ำแนะน ำแก่เกษตรกรในกำรดูแลรักษำ  กำรใส่ปุ๋ย  และก ำกบักำรใชเ้คมีภณัฑ์   เพ่ือให้ได้
ผลผลิตท่ีมีคุณภำพ  มีควำมปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และผลผลิตต่อไร่สูงสุด  เม่ือผลผลิตสำมำรถเก็บเก่ียวได ้ 
บริษทัจะรับซ้ือในรำคำประกนั และหักค่ำใชจ่้ำยของเมล็ดพนัธ์ุ  ปุ๋ย และยำก ำจดัศตัรูพืชออกจำกรำคำรับซ้ือ
ผลผลิต 
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ก ำลงักำรผลิต  ปริมำณกำรผลิต และมูลค่ำกำรผลิต 

รำยกำร หน่วย 2556 2557 2558 
ก ำลงักำรผลิตเตม็ท่ีของเคร่ืองจกัร ตนั 42,000 42,000 42,000 
ปริมำณกำรผลิตจริง (ข้ึนอยูก่บัฤดูกำล และปริมำณวตัถุดิบ) ตนั  22,132  28,216 21,105 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต % 50.70 67.18 50.25 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของปริมำณกำรผลิต % (15.57) 27.49 (25.20) 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของมูลค่ำกำรผลิต % (2.71) 12.64 (12.05) 

สดัส่วนกำรซ้ือวตัถุดิบ 

          ในประเทศ- มีผูร้วบรวมวตัถุดิบ ประมำณ 200 รำย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 97 
          ต่ำงประเทศ- บริษทัน ำเขำ้วตัถุดิบ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

น ้ ำท้ิงท่ีผ่ำนกระบวนกำรผลิตของบริษทั  อำจจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัจึงไดน้ ำไปผ่ำน
ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย  เพ่ือให้คุณภำพของน ้ ำท้ิงเป็นไปตำมท่ีกรมโรงงำนอุตสำหกรรมก ำหนด  ก่อนท่ีจะ
ปล่อยลงสู่ระบบระบำยน ้ ำ  ส ำหรับเศษวตัถุดิบท่ีเหลือจำกกำรผลิต  บริษทัจะขำยในรูปของผลพลอยได ้
เพ่ือน ำไปใชเ้ป็นอำหำรสตัว ์ ท ำใหไ้ม่มีของเสียในส่วนน้ีท่ีจะท ำใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม                                                                                   

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัด ำเนินกำรเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ให้เป็นไปตำมกฎหมำยอยำ่ง
เคร่งครัด บริษทัจึงไม่มีขอ้พิพำท หรือกำรถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยำ่งใด 

2.4 งำนท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 

เน่ืองจำกบริษทัผลิตสินคำ้เพ่ือเก็บไวข้ำยตลอดทั้ งปี และบริษัทจัดส่งสินคำ้ตำมค ำสั่งของลูกคำ้ อย่ำง
สม ่ำเสมอ   ดงันั้น จึงไม่มีค ำสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 

3. ปัจจยัควำมเส่ียง 

ดำ้นวตัถุดิบ 

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑผ์กัแช่แขง็  ซ่ึงตอ้งใช ้ถัว่แระ, ถัว่แขก และขำ้วโพดหวำน เป็น
วตัถุดิบส ำคญัของตน้ทุนกำรผลิต และเน่ืองจำกวตัถุดิบเหล่ำน้ีเป็นวตัถุดิบทำงกำรเกษตรท่ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัทำง
ธรรมชำติเป็นหลกั ท ำใหบ้ริษทัอำจไดรั้บผลกระทบ และเกิดกำรขำดแคลนวตัถุดิบดงักล่ำวไดบ้ำ้ง 

มำตรกำรรองรับควำมเส่ียงในกรณีน้ีคือ บริษัทใช้วิธีเพ่ิมปริมำณกำรผลิตในรุ่นถัดไปให้มำกข้ึน  
เน่ืองจำก วตัถุดิบของบริษทัสำมำรถปลูกได ้ปีละ 2-3 รุ่น และมีอำยกุำรเก็บเก่ียวผลผลิตเพียง ประมำณ 60 – 90 
วนั  ดงันั้น หำกกำรเพำะปลูกรุ่นใดมีปัญหำ  บริษทัก็จะเพ่ิมพ้ืนท่ีกำรปลูกในรุ่นถดัไปใหม้ำกข้ึน 
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ดำ้นกำรตลำด 

ปัจจุบนับริษทั ส่งออกผลิตภณัฑผ์กัแช่แขง็ไปยงัตลำดญ่ีปุ่น ร้อยละ 93 ของยอดขำยรวม  ซ่ึงกำรพึ่งพิง
ตลำดญ่ีปุ่นในสัดส่วนท่ีสูงน้ี ท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอำจไดรั้บผลกระทบจำกกำรท่ีเศรษฐกิจญ่ีปุ่น
ชะลอตวั และ/หรือมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยทำงกำรคำ้ของประเทศดงักล่ำว 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรท่ีผลิตภณัฑ์ของบริษทั เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทอำหำร ท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชีพ และชำวญ่ี ปุ่นเองก็นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ ถั่วแระ และถั่วแขกแช่แข็ง ประกอบกับบริษัทมี
ควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้ตลอดมำ  ดงันั้น ผลกระทบจำกกำรพ่ึงพิงตลำดญ่ีปุ่นเป็นหลกัจึงอยู่ในระดบัควำม
เส่ียงไม่สูงนกั  

ดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน 

จำกกำรท่ีบริษทัมีมูลค่ำกำรส่งออกร้อยละ 98.7 ของยอดขำยรวม และบริษทัขำยสินคำ้เป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกำทั้งหมด  ดงันั้น บริษทัอำจไดรั้บผลกระทบอนัเน่ืองมำจำกอตัรำแลกเปล่ียนแข็งค่ำข้ึน จะ
ส่งผลใหบ้ริษทัไดรั้บเงินบำทจำกกำรแปลงค่ำนอ้ยลง 

มำตรกำรลดควำมเส่ียงในกรณีน้ี บริษทัไดท้ ำสญัญำขำยเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำล่วงหนำ้ ซ่ึงสำมำรถ
ลดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศไดพ้อสมควร โดยบริษทัจะท ำสัญญำขำยเงินล่วงหน้ำ 
ระยะเวลำ 8 – 12 เดือน ท ำใหบ้ริษทัสำมำรถป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนไดป้ระมำณ 10 เดือน 

ดำ้นคุณภำพของสินคำ้ 

ดำ้นคุณภำพสินคำ้ท่ีตอ้งปลอดจำกสำรเคมี  ท ำให้บริษทัมีควำมเส่ียงในดำ้นกำรคืนสินคำ้จำกลูกคำ้ 
หำกไม่สำมำรถควบคุมคุณภำพสินคำ้ใหป้ลอดสำรเคมีตำมสญัญำท่ีตกลงกบัลูกคำ้ 

มำตรกำรกำรควบคุมคุณภำพของสินคำ้ ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดจำกสำรเคมีตกค้ำงนั้ น บริษัทมี
กระบวนกำรตรวจสอบท่ีเขม้งวดตำมมำตรฐำน GMP โดยบริษทัได้จดัหำเคร่ืองตรวจหำสำรเคมีตกคำ้งท่ีมี
ประสิทธิภำพสูง ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมีอยู่จ  ำนวน 2 เคร่ือง สำมำรถตรวจหำสำรเคมีตกคำ้งไดม้ำกกว่ำ 250 ชนิด 
ในขณะท่ีบริษทัใชส้ำรเคมี ประมำณ 20 ชนิด 

ดำ้นกำรบริหำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  ซ่ึงมีประสบกำรณ์
ในธุรกิจกำรเกษตรมำเป็นเวลำยำวนำน จ ำนวน 6 คน และกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 คน ร่วมกนัก ำหนดนโยบำย
ใหก้บัทำงคณะผูบ้ริหำร ดูแลและควบคุมกำรด ำเนินกำรของคณะผูบ้ริหำรอยำ่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ 

คณะผูบ้ริหำร ประกอบดว้ยทีมผูบ้ริหำรระดบัสูง จ ำนวน 4 คน  ซ่ึงแต่ละคนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ในกำรบริหำรงำนธุรกิจดำ้นกำรเกษตรเป็นอยำ่งดี  มีกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรและกำรตดัสินใจอยำ่ง
เหมำะสม รวมถึงมีกำรประชุมร่วมกนัเพ่ือตดัสินใจในประเด็นกำรบริหำรงำนท่ีส ำคญั 
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กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริหำร และคณะผูบ้ริหำรของบริษทั ด ำเนินงำนภำยใตน้โยบำยกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ค  ำนึงถึงผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัทุกคร้ัง ท่ีประชุมไดร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และเปิดโอกำสให้กรรมกำรทุกท่ำนได้
ซกัถำมอยำ่งเป็นท่ีพอใจ  ดงันั้น ควำมเส่ียงในกำรบริหำรจดักำรของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 

ดำ้นกำรเงิน  

บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ ำนวน 1,488.62 ลำ้นบำท มีหน้ีสินรวม 139.68 ลำ้นบำท  หรือคิดเป็นร้อยละ 
9.38 ของสินทรัพยร์วม และมีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,348.94 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.62 ของสินทรัพยร์วม  
มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.10 : 1 เท่ำ อตัรำส่วนสภำพคล่อง 11.61 เท่ำ และอตัรำส่วนสภำพคล่อง
หมุนเร็ว 6.47 เท่ำ ประกอบกบัวงเงินเครดิตท่ีสถำบนักำรเงินทั้ง 4 สถำบนัท่ีบริษทัใชบ้ริกำรอยูต่่ำงเป็นวงเงินท่ี
ไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัทั้งส้ิน แสดงถึงสถำนะกำรเงินและควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั ท่ีไดรั้บจำกสถำบนั
กำรเงินอยูใ่นระดบัสูง   นอกจำกน้ีบริษทั ไดย้ดึหลกันโยบำยกำรเงินท่ีเนน้ควำมรอบคอบ ท ำใหค้วำมเส่ียงดำ้น
กำรเงินของบริษทัอยูใ่นระดบัต ่ำ 

ดำ้นผูล้งทุน 

บริษทัมีผลประกอบกำรท่ีดีและมีก ำไรมำโดยตลอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัมีก ำไรสะสม 
ทั้งส้ิน จ ำนวน 899.8 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.4 ของสินทรัพยร์วม และบริษทัสำมำรถจ่ำยเงินปันผล
ใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทุกปี  

4. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ 

ประเภท / ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำ      
(ลำ้นบำท) 

ภำระ
ผกูพนั 

ท่ีดินอำคำรส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์ 
เขตบำงรัก กรุงเทพฯ เน้ือท่ี 54.4 ตรว.                                       

เป็น
เจำ้ของ 

25.6 ไม่มี 

ท่ีดิน โรงงำน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่   เน้ือท่ี 15 ไร่ 36.6 
ตรว. 

เป็น
เจำ้ของ 

3.1 ไม่มี 

ท่ีดิน โรงงำน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ เน้ือท่ี 27 ไร่ 3 
งำน 98.9 ตรว. 

เป็น
เจำ้ของ 

34.7 ไม่มี 

ท่ีดิน โรงงำน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ เน้ือท่ี 15 ไร่ 1 
งำน 53.6 ตรว. 

เป็น
เจำ้ของ 

7.2 ไม่มี 

ท่ีดิน โรงงำน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ เน้ือท่ี 16 ไร่  
108.2 ตรว. 

เป็น
เจำ้ของ 

9.6 ไม่มี 

ท่ีดิน โรงงำน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ เน้ือท่ี 6 ไร่  
54.3 ตรว. 

เป็น
เจำ้ของ 

3.2 ไม่มี 
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ประเภท / ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำ      
(ลำ้นบำท) 

ภำระ
ผกูพนั 

ท่ีดินหอ้งเยน็ใหม่ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ เน้ือท่ี 8 ไร่ 
3 งำน 97 ตรว. 

เป็น
เจำ้ของ 

5.4 ไม่มี 

ท่ีดิน ท่ี อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก เน้ือท่ี 154 ไร่  30 ตรว. เป็น
เจำ้ของ 

15.4 ไม่มี 

อำคำรส ำนกังำนใหญ่ 4 ชั้น 3 คูหำ เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์ เขต
บำงรัก กรุงเทพฯ 

เป็น
เจำ้ของ 

4.3 ไม่มี 

อำคำรโรงงำน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ เป็น
เจำ้ของ 

20.8 ไม่มี 

อำคำรโรงงำน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ เป็น
เจำ้ของ 

24.7 ไม่มี 

อำคำรหอ้งเยน็ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ เป็น
เจำ้ของ 

44.2 ไม่มี 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ทั้งหมด เป็น
เจำ้ของ 

102.5 ไม่มี 

5. ขอ้พิพำททำงกฎหมำย 

ระหว่ำงปี 2558 บริษทั และบริษทัย่อย ไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำย ท่ีมีนัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 25 

6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอ่ืน 

6.1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์  จ ำกดั  ( มหำชน ) 

ท่ีตั้งส ำนกังำน 149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

ทะเบียนเลขท่ี 0107 537 000 513 

โทรศพัท,์โทรสำร โทรศพัท ์0-2238-4091, 0-2634-0061-4  โทรสำร 02-238-4090 

เวบ็ไซต ์ www.cmfrozen.com 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผกั ผลไมแ้ช่แขง็ เช่น ถัว่แระ  ถัว่แขก  ขำ้วโพดหวำน  แครอท  ขำ้วโพดฝักอ่อน                               

ก ำลงักำรผลิต 42,000  ตนั ต่อ ปี 

โรงงำน ( สำขำ ) โรงงำน 1 เลขท่ี   92 หมู่   3 ถ.เชียงใหม่-พร้ำว ต.หนองจ๊อม  อ.สนัทรำย   จ.เชียงใหม่ 50210 

 โรงงำน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ถ.เชียงใหม่-พร้ำว ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทรำย  จ.เชียงใหม่ 50290 

ทุนจดทะเบียน หุน้สำมญั 381,146,251 หุน้ รำคำหุน้ละ 1 บำท คิดเป็นเงินรวม 381,146,251 บำท 

ทุนช ำระแลว้ หุน้สำมญั 381,145,725 หุน้ รำคำหุน้ละ 1 บำท คิดเป็นเงินรวม 381,145,725 บำท 

             นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ  10  ข้ึนไป 

ช่ือบริษทั บริษทั อะกรีฟู้ดโพรเซสซ่ิง จ ำกดั 

ท่ีตั้ง 149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ โทร.0-2634-2282-6 

ประเภทธุรกิจ ด ำเนินธุรกิจซ้ือมำ-ขำยไป เป็นผูจ้  ำหน่ำย (ส่งออก) ขำ้วโพดหวำนแช่แขง็ 

ทุนจดทะเบียน หุน้สำมญั 12,000,000 หุน้ รำคำหุน้ละ 10 บำท คิดเป็นเงินรวม 120,000,000  บำท 

ทุนช ำระแลว้ หุน้สำมญั 12,000,000 หุน้ รำคำหุน้ละ 10 บำท เรียกช ำระแลว้    30,000,000  บำท 

สดัส่วนกำรถือหุน้ บริษทั ถือหุน้ 100 % 

หมำยเหตุ ในปี 2558 บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั หยดุด ำเนินกิจกำร และท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2558 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2558 มีมติใหท้ ำกำรจดทะเบียนเลิกบริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั   

 

http://www.cmfrozen.com/


 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 26 

6.2  ขอ้มูลส ำคญัอ่ืน                                                                                                                              

นำยทะเบียนหุน้ บริษทั  ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จ ำกดั                                                                                  
93 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                                                                                 
ถ.รัชดำภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400                                                         
โทรศพัท ์0-2009-9000  โทรสำร 0-2009-9991 

ผูส้อบบญัชี นำยประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 218                                                       
ส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์  เลขท่ี 790/12 ทองหล่อทำวเวอร์                                                                    
ซ.ทองหล่อ 18  ถ.สุขมุวทิ 55  แขวงคลองตนั  เขตวฒันำ  กรุงเทพฯ  10110                  
โทรศพัท ์0-2381-5716, 0-2381-8016 

ท่ีปรึกษำกฎหมำย นำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์                                                                                                                       
เลขท่ี 51 ตรอกศรีรับสุข แขวงตลำดบำงเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210                                           
โทรศพัท ์และโทรสำร 0-2521-4501 

สถำบนักำรเงิน ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                   
ธนำคำรมิซูโฮ คอร์ปอร์เรท จ ำกดั - สำขำ กรุงเทพฯ                                                                           
ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน)                                                                                             
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
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ส่วนที ่2 

 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

7. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ 

- บริษทัมีทุนหุ้นสำมญัจดทะเบียน 381,146,251 บำท เรียกช ำระแลว้ 381,145,725 บำท แบ่งเป็น
หุน้สำมญั 381,145,725 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1.00 บำท    

- บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอ่ืน เช่น หุ้นบุริมสิทธิ, ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น, หุ้นกูแ้ปลงสภำพ 
เป็นตน้ 

7.2  ผูถื้อหุน้   

- รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม  มีดงัน้ี 

 

ผูถื้อหุน้รำยใหญ่  

ส้ินสุด ณ 30 ธนัวำคม 2557 ส้ินสุด ณ 30 ธนัวำคม 2558 

จ ำนวนหุน้ ร้อยละ จ ำนวนหุน้ ร้อยละ 

1 บริษทั เกษตรเหนือ จ ำกดั  

นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์

นำยเอกพงศ ์ พลพิพฒันพงศ ์

นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์

นำยนิรันดร์  พลพิพฒันพงศ ์

นำงจำรุรัตน์  พลพิพฒันพงศ ์

ด.ญ. ภณัฑิรำ  พลพิพฒันพงศ ์

ด.ญ. อติภำ  พลพิพฒันพงศ ์

รวม 

83,526,100 

306,517 

874,090 

3,702,600 

3,702,600 

181,500 

181,500 

181,500 

92,656,407 

21.91 

0.08 

0.23 

0.97 

0.97 

0.05 

0.05 

0.05 

24.31 

162,458,988 

306,517 

874,090 

3,702,600 

3,702,600 

181,500 

181,500 

181,500 

171,589,295 

42.62 

0.08 

0.23 

0.97 

0.97 

0.05 

0.05 

0.05 

45.02 

2 Nomura Securities Co., Ltd. 19,057,313 5.00 19,057,313 5.00 

3 นำยหลำน, มู่-ชิว และภรรยำ 18,030,830 4.73 18,030,830 4.73 
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ผูถื้อหุน้รำยใหญ่  

ส้ินสุด ณ 30 ธนัวำคม 2557 ส้ินสุด ณ 30 ธนัวำคม 2558 

จ ำนวนหุน้ ร้อยละ จ ำนวนหุน้ ร้อยละ 

4 นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์และภรรยำ 15,346,200 4.03 14,441,170 3.79 

5 Miss Chang, Min-Fang 8,837,730 2.32 8,837,730 2.32 

6 บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 19,782,066 5.18 8,662,642 2.28 

7 Mr. Lan, Ming-Te 7,209,514 1.89 7,209,514 1.89 

8 Mr. Lan, Ming-Shih 7,037,625 1.85 7,037,625 1.85 

9 Mr. Liu, Chi-Rong 5,717,250 1.50 5,717,250 1.50 

10 นำงลพณำ  คงเสรี 4,545,002 1.19 4,545,002 1.19 

รวม 198,219,937 52.01 265,128,371 69.56 

 
 

ผูถื้อหุน้ 

ณ  วนัท่ี  30  ธนัวำคม  2557 ณ  วนัท่ี  30  ธนัวำคม  2558 

จ ำนวนรำย จ ำนวนหุน้ % จ ำนวนรำย จ ำนวนหุน้ % 

สญัชำติไทย 2,302 297,533,531 78.06 1,899 303,764,740 79.70 

สญัชำติต่ำงดำ้ว 38 83,612,194 21.94 34 77,380,985 20.30 

รวม 2,340 381,145,725 100.00 1,933 381,145,725 100.00 

ไตห้วนั 13 60,103,878 15.77 12 53,998,569 14.17 

ญ่ีปุ่น 10 22,758,595 5.97 10 22,758,595 5.97 

องักฤษ 5 242,888 0.06 4 224,388 0.06 

สหรัฐอเมริกำ 3 330,876 0.09 2 161,476 0.04 

อ่ืน ๆ 7 175,957 0.05  6 237,957 0.06 

- บริษทัถือหุน้ในบริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) โดยบริษทัถือหุน้ ร้อยละ 100 
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- บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่ำงผูถื้อหุ้นใหญ่ ในอันท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำย
หลกัทรัพย ์หรือกำรบริหำรงำนของบริษทั 

กำรกระจำยตวักำรถือหุน้ 

ของผูถื้อหุน้ 

ณ  วนัท่ี  20  มีนำคม  2557 ณ  วนัท่ี  13  มีนำคม  2558 

จ ำนวนรำย จ ำนวนหุน้ % จ ำนวนรำย จ ำนวนหุน้ % 

กรรมกำร และผูบ้ริหำร รวมถึงผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง และผูมี้ควำมสมัพนัธ์ 

 30 153,516,637 40.28 38 167,150,093 43.85 

ผูถื้อหุน้ มำกกวำ่ 5% โดยนบัรวม
ผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

2 43,087,008 11.30 1 19,057,313 5.00 

ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย 2,029 184,539,206 48.42 2,187 194,935,715 51.15 

ผูถื้อหุน้ต ่ำกวำ่ 1 หน่วยกำรซ้ือขำย 155 2,874 - 167 2,604 - 

รวมทั้งส้ิน 2,216 381,145,725 100.00 2,393 381,145,725 100.00 

 
กำรกระจำยตวักำรถือหุน้ 

ของผูถื้อหุน้ 

ณ  วนัท่ี  20  มีนำคม  2557 ณ  วนัท่ี  13  มีนำคม  2558 

จ ำนวนรำย จ ำนวนหุน้ % จ ำนวนรำย จ ำนวนหุน้ % 

ถือหุน้เกินกวำ่ 0.5%   36 289,797,728 76.03 41 282,202,849 74.04 

ถือหุน้ไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต ่ำกวำ่ 1 
หน่วยกำรซ้ือขำย 

2,025 91,345,123 23.97 2,185 98,940,272 25.96 

ถือหุน้ต ่ำกวำ่ 1 หน่วยกำรซ้ือขำย 155 2,874 - 167 2,604 - 

รวมทั้งส้ิน 2,216 381,145,725 100.00 2,393 381,145,725 100.00 

 
 

ช่ือผูล้งทุนสถำบนัของบริษทั 

ณ วนัท่ี 20 มีนำคม 2557 ณ วนัท่ี 13 มีนำคม 2558 

จ ำนวนหุน้ % จ ำนวนหุน้ % 

1 Nomura Securities Co., Ltd. 19,057,313 5.00 19,057,313 5.00 

2 Kim Eng Securities (Hong Kong) Ltd. 620,000 0.16 - - 

3 Commerz Bank Aktiengesellschaft 29,040 0.01 29,040 0.01 
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ช่ือผูล้งทุนสถำบนัของบริษทั 

ณ วนัท่ี 20 มีนำคม 2557 ณ วนัท่ี 13 มีนำคม 2558 

จ ำนวนหุน้ % จ ำนวนหุน้ % 

4 ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 18,150    0.01  18,150 0.01 

5 บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ศรีมิตร จ ำกดั (มหำชน) 330        - 330 - 

6 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จ ำกดั (มหำชน)  88 - 88 - 

รวม 19,724,921 5.18 19,104,921 5.02 

                  

ผูถื้อหุน้ : สิทธิและควำมเท่ำเทียมกนั 

คณะกรรมกำรบริษทัไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคญัของผูถื้อหุ้น  โดยมุ่งหวงัให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียม
กนัภำยใตก้ระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  บริษทัจึงเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยกำรเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่ำ
ส ำคัญ  เพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีควำมรู้  ควำมสำมำรถและ
คุณสมบติัท่ีเหมำะสม  เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระของบริษทั และสำมำรถส่งค ำถำมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวำระกำรประชุมถึงคณะกรรมกำรล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมได ้และบริษทัยงัตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นในกำรไดรั้บ
ขอ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลำและเท่ำเทียมกนั เพ่ือประกอบกำรตดัสินใจในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ฉะนั้นใน
กำรประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง บริษทัจะจดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสำรขอ้มูลประกอบกำรประชุมท่ีมีรำยละเอียด
ครบถว้นและเพียงพอ รวมทั้งมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทุกวำระต่อนำยทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั เพ่ือจดัส่ง
ให้ถึงมือผูถื้อหุ้นก่อนวนัประชุม 21  วนั และผูถื้อหุ้นยงัสำมำรถศึกษำขอ้มูลประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้ ผ่ำน เวบ็ไซต ์
ของบริษทัอยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้มีเวลำศึกษำขอ้มูลดงักล่ำวไดอ้ยำ่งละเอียด  
นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดอ้  ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในกำรมำร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยกำรก ำหนด วนั เวลำ และ
สถำนท่ีประชุมท่ีเขำ้ถึงไดส้ะดวกและมีขนำดเหมำะสม เพ่ือรองรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุมไดอ้ยำ่งเพียงพอ และในกรณีท่ีผูถื้อ
หุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ก็สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมกำรอิสระของบริษทัคนใดคน
หน่ึงเขำ้ประชุมและลงมติแทนได ้

กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษทัจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด
รอบปีบญัชี และกำรประชุมผูถื้อหุน้วสิำมญั กรณีขอมติพิเศษจำกผูถื้อหุน้  บริษทัใหค้วำมส ำคญักบัผูถื้อหุน้ทุกรำยทั้งผูถื้อ
หุ้นสถำบัน และผูถื้อหุ้นรำยย่อย  บริษทัจึงเชิญชวน และสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นสถำบัน และผูถื้อหุ้นรำยย่อย เขำ้ร่วม
ประชุม เพื่อซักถำมขอ้สงสัย แสดงควำมคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ โดย
บริษทัพร้อมอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่ำงโปร่งใส 
ยติุธรรม โดยจดัให้มีกำรประชุมเรียงตำมวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม ส ำหรับวำระเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัได้
แยกเร่ืองใหผู้ถื้อหุ้นสำมำรถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล พร้อมทั้งจดัใหมี้ตวัแทนของผูถื้อหุน้ในกำร
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ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงเพื่อควำมถูกตอ้ง และท ำกำรเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลกำรลงคะแนนเสียง
ภำยในเวลำ 9.00 น. ของวนัท ำกำรถดัจำกวนัประชุมผูถื้อหุ้น และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถว้นสมบูรณ์ และ
เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรำยงำนผำ่นทำง เวบ็ไซต ์ของบริษทั ภำยใน 14 วนั
นบัจำกวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำร มีดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 

2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตำม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคน เป็น
กรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผูไ้ด้รับกำรเลือกตั้ งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพึงมีและจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมี
คะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขำด 

7.3 กำรออกหลกัทรัพยอ่ื์น 

บริษทั ออกหลกัทรัพยเ์ป็นหุ้นสำมญัเท่ำนั้น  ไม่ไดท้ ำกำรออกหลกัทรัพยอ่ื์น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหุน้กูแ้ปลงสภำพ เป็นตน้ 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล                                                                                                             

บริษทัมีนโยบำยท่ีจะจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิ  เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัมี
โครงกำรจะขยำยกำรลงทุน ก็จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลตำมควำมเหมำะสมทำงกำรเงิน 

ประวติักำรจ่ำยเงินปันผล  

ปี อตัรำ                
( บำท/หุน้ ) 

จ ำนวนหุน้     
(หุน้) 

วนัท่ีข้ึนเคร่ืองหมำย 
XD 

วนัจ่ำยเงินปันผล 

2555 0.28 381,145,725 13-14 มี.ค. 2556 10 พ.ค. 2556 
2556 0.31 381,145,725 19-20 มี.ค. 2557 12 พ.ค. 2557 
2557 0.10 381,145,725 12-13 มี.ค. 2558 14 พ.ค. 2558 
2558 0.20 381,145,725 14-15 มี.ค. 2559 12 พ.ค. 2559 
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รำยกำร หน่วย 2555 2556 2557 2558 
ก ำไรสุทธิงบกำรเงินรวม ลำ้นบำท 174.06 135.82 60.43 119.56 
จ ำนวนหุน้ ลำ้นหุน้ 381.14 381.14 381.14 381.14 
มูลค่ำท่ีตรำไว ้ บำท / หุน้ 1.00 1.00 1.00 1.00 
ก ำไรต่อหุน้ บำท / หุน้ 0.46 0.36 0.16 0.31 
มูลค่ำตำมบญัชี บำท / หุน้ 3.41 3.48 3.33 3.54 
เงินปันผล ลำ้นบำท 106.72 118.16 38.12 76.23 
เงินปันผล บำท / หุน้ 0.28 0.31 0.10 0.20 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล % 61.31 87.00  63.08 63.76 

หมำยเหตุ  อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล และวนัท่ีจ่ำยเงินปันผล จำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2558 ยงัไม่แน่นอน 
ข้ึนอยูก่บัมติของท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2559 ซ่ึงจะประชุมในวนัองัคำรท่ี 26 เมษำยน 2559 

8. โครงสร้ำงกำรจดักำร 

8.1 คณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทั ต ำแหน่ง ประเภทของกรรมกำร 

1.  นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

2.  นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

3.  นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

4.  นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

5.  นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

6.  นำยหลำน  มู่  ชิว กรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

7.  นำยอ ำนวย  ยศสุข กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

8. นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

9. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

10. น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

โดยมีนำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์เป็นเลขำนุกำรบริษทั 

                       หมำยเหตุ  นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ  เสียชีวติวนัท่ี 18 ตุลำคม 2558 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่ง ประเภทของกรรมกำร 

1.  นำยอ ำนวย  ยศสุข ประธำนฯ กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

2.  นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

3.  น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ จบกำรศึกษำปริญญำโท-บริหำรธุรกิจและกำรเงิน มหำวทิยำลยัคอร์แนล, สหรัฐอเมริกำ, 
เป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นบญัชีและกำรเงินเป็นอยำ่งดี                                                                                                                    
โดยมีนำยสุพจน์  สุทธิประภำ –ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ                                                                                                                                                            

 

คณะกรรมกำรบริหำร ต ำแหน่ง ประเภทของกรรมกำร 

1.  นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธำนฯ กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

2.  นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

3.  นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

4.  นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

                        

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ต ำแหน่ง ประเภทของกรรมกำร 

1.  นำยอ ำนวย  ยศสุข ประธำนฯ กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

2.  นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

3.  นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

4.  นำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

ท่ีปรึกษำกฎหมำย 
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คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ต ำแหน่ง ประเภทของกรรมกำร 

1.  นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ ประธำนฯ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

2.  นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

3.  นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

4.  ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

5.  นำยศกัดำ  พิมเมือง กรรมกำรและเลขำนุกำร ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

6.  นำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำร ท่ีปรึกษำกฎหมำย 

 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ต ำแหน่ง ประเภทของกรรมกำร 

1.  นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์ ประธำนฯ กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

2.  นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

3.  นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

4.  นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

5.  นำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ กรรมกำร ท่ีปรึกษำกฎหมำย 

6.  นำยศกัดำ  พิมเมือง กรรมกำรและเลขำนุกำร ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

          กรรมกำรบริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) 
ช่ือ-นำมสกลุ วนัท่ีส้ินสุดกำรเป็นกรรมกำร 

1. นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ วนัท่ี 21 ธนัวำคม 2558 

2. นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์ วนัท่ี 21 ธนัวำคม 2558 

3. นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ วนัท่ี 18 ตุลำคม 2558 

4. นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ วนัท่ี 21 ธนัวำคม 2558 

วนัท่ี 21 ธนัวำคม 2558 นำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์เป็นผูด้  ำเนินกำรช ำระบญัชี 
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        ประวติักรรมกำร 

1. นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ์ 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร (ประธำนกรรมกำร) 

อำย ุ 82 ปี 

กำรศึกษำ วชิำกำรบญัชี 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหำวทิยำลยัแม่โจ ้

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่น
ฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                               
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธำนกรรมกำร บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 
ธ.ค. 2558 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /             
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2558 คณะกรรมกำรบริษทั  7 / 7 คร้ัง                                                                                
คณะกรรมกำรบริหำร  4 / 4 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2531, 28 ปี 

กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 306,517 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 

 

2. นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร (กรรมกำรผูจ้ดักำร) 

อำย ุ 67 ปี 

กำรศึกษำ มธัยมศึกษำตอนปลำย 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม DAP-8/2547 
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ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-
ปัจจุบนั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                              
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมกำร บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /              
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2558 คณะกรรมกำรบริษทั  7 / 7  คร้ัง                                                                                
คณะกรรมกำรบริหำร  4 / 4 คร้ัง                                                                                
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  2 / 2  คร้ัง                                                     
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2531, 28 ปี 

กำรถือหุน้ในบริษทั ณ  31 ธ.ค. 2558 ส่วนตวั     9,102,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  2.39                                                               
คู่สมรส      5,338,370 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ   1.40                                                             
รวม         14,441,170 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ    3.79 

 

3. นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร  

อำย ุ 74 ปี 

กำรศึกษำ มธัยมศึกษำตอนปลำย 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม DAP-12/2547 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำรบริหำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-
ปัจจุบนั         

กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 25 มี.ค.2540-
ปัจจุบนั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                               กรรมกำร บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 24 มิ.ย.2548-18 ต.ค.2558 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                  
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2558 คณะกรรมกำรบริษทั  4 / 5 คร้ัง                                                                                  
คณะกรรมกำรบริหำร  3 / 3 คร้ัง                                                                              
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2531, 28 ปี 

กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 ไม่มี 

นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ  เสียชีวติ วนัท่ี 18 ตุลำคม 2558 

 

4. นำยองักูร  พลพิพฒันพงศ์ 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร (ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร, เลขำนุกำรบริษทั) 

อำย ุ 46 ปี 

กำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ -  มหำวทิยำลยัโคโลรำโด, สหรัฐอเมริกำ                                                        
ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์ - มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม DAP-12/2547, UFS-10/2548  

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำรบริหำรและผจก.ฝ่ำยกำรตลำด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์                                   
ตั้งแต่ 27 เม.ย.2543-ปัจจุบนั                                                                                             
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ตั้งแต่ 1 ก.พ.
2550-ปัจจุบนั                                                                                                       
เลขำนุกำรบริษทั บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 28 ก.พ.2551-
ปัจจุบนั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                      
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 
ธ.ค. 2558 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                         
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 38 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2558 คณะกรรมกำรบริษทั  7 / 7 คร้ัง                                                                              
คณะกรรมกำรบริหำร  4 / 4 คร้ัง                                                                                   
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 3 / 3 คร้ัง                                                                 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 27 เมษำยน 2543, 16 ปี 

กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 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 

 

5. นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

อำย ุ 69 ปี 

กำรศึกษำ ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์ - จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ตั้งแต่ 2 ม.ค.
2546-31 ธ.ค.2557                                                                                              
กรรมกำรบริหำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 30 เม.ย.2553-31 
ธ.ค.2557                                               

กรรมกำร –บมจ. เอสโซ่ ประเทศไทย (2543-2544) 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                              
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ บจก. อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-31 
ธ.ค. 2557 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                   
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2558 คณะกรรมกำรบริษทั  7 / 7  คร้ัง                                                                                                                                                                  
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 3 / 3  คร้ัง                                                                 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  2 / 2 คร้ัง 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 30 เมษำยน 2553, 6  ปี 

กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 ไม่มี 

 

6. นำยหลำน  มู่  ชิว 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

อำย ุ 68 ปี 

กำรศึกษำ มธัยมศึกษำตอนปลำย 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                       
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                      
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2558 คณะกรรมกำรบริษทั  5 / 7 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2531, 28 ปี 

กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 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. นำยอ ำนวย  ยศสุข 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ (ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ) 

อำย ุ 79 ปี 

กำรศึกษำ ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์กำรเกษตร-มหำวทิยำลยัอริโซนำ, 
สหรัฐอเมริกำ                                                                                    



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 
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ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์-มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหำวทิยำลยัแม่โจ ้

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสุข(2524-2526)                                                         
รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงกำรคลงั(2526-2528)                                                          
รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงพำณิชย(์2528-2529)                                                                     
ท่ีปรึกษำนำยกรัฐมนตรี(2531-2533)                                                                                     
รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ(2533)                                                          
กรรมกำรอิสระ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536-
ปัจจุบนั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                      
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธำนกรรมกำร บจก.พิริยพลู อินเตอร์เนชัน่แนล (2529-ปัจจุบนั)                                                                                   
นำยกสภำมหำวทิยำลยัแม่โจ ้(2542-ปัจจุบนั) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                           
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2558 คณะกรรมกำรบริษทั  7 / 7  คร้ัง                                                                                    
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                                            
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  2 / 2  คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 12 มีนำคม 2536, 23 ปี 

กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 667,920 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 

 

8. นำยอ ำพล  รวยฟูพนัธ์ 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ (กรรมกำรตรวจสอบ) 

อำย ุ 47 ปี 

กำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ, กำรเงิน-มหำวทิยำลยัคอร์แนล, 
สหรัฐอเมริกำ                                                                                 
ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ – มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ผจก.ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง บจก.จีอี แคปปิตอล (2537-2539)                                              
กรรมกำรอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 26 เม.ย.2549-
ปัจจุบนั 

กรรมกำร บมจ.อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง (2556-ปัจจุบนั) 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน กรรมกำร บมจ.อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง (2556-ปัจจุบนั) 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                         
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมกำรบริหำร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบนั) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                     
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2558 คณะกรรมกำรบริษทั  6 / 7 คร้ัง                                                                                      
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                                            
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  2 / 2  คร้ัง                                                      
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 2 / 3 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 26 เมษำยน 2549, 10  ปี 

กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 71,874 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 

    

9. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล          
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

อำย ุ 45 ปี 

กำรศึกษำ ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจ – มหำวทิยำลยัโนวำเซำ้อีสเทิร์น, 
สหรัฐอเมริกำ                                                                                  
ปริญญำเอก ครุศำสตร์-จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั                                                                 
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ – มหำวทิยำลยัอินเดียนำโพลีส,สหรัฐอเมริกำ                                                                    
ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์ – จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 
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ประสบกำรณ์กำรท ำงำน อำจำรยป์ระจ ำ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย เร่ิม 1 มิ.ย. 2548-ปัจจุบนั                                                                                                                                                                             
ผูอ้  ำนวยกำรหลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิตออนไลน์ (กำรจดักำร)                                         
เร่ิม 28 ก.ย. 2555-ปัจจุบนั                                                                                            
กรรมกำรอิสระ-บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 30 ม.ย.2553-
ปัจจุบนั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                        
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                               
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2558 คณะกรรมกำรบริษทั  7 / 7 คร้ัง                                                                                   
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 3 / 3 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 30 เมษำยน 2553, 6 ปี 

กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 ไม่มี 

 

10. น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม          
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ (กรรมกำรตรวจสอบ) 

อำย ุ 58 ปี 

กำรศึกษำ ปริญญำโท-บริหำรธุรกิจ, สหรัฐอเมริกำ                                                             
ปริญญำตรี-วทิยำกำรคอมพิวเตอร์, สหรัฐอเมริกำ                                                 
ปริญญำตรี-บริหำรธุรกิจ-กำรเงินและธนำคำร, มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั                              
Financial Thinking for Finance Manager-Sasin 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 
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ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำรอิสระ, บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ (เม.ย.2557-ปัจจุบนั)                          
กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ, เดอะรีเจน้ทช์ะอ ำ (ต.ค.2547-ปัจจุบนั)                                           
ผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำรทรัพยสิ์นและกำรเงิน, เดอะรีเจน้ทก์รุ๊ป (พ.ค. 
2536-ปัจจุบนั)                                                                                    
ผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำรกำรเงิน, เดอะรีเจน้ทก์รุ๊ป (ก.ค.-ม.ค. 2536)                                       
เจำ้หนำ้ท่ีแผนกกำรเงิน- บจก.ฟจิู ซีลอ็ค (2523-2526) 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                        
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำรทรัพยสิ์นและกำรเงิน, เดอะรีเจน้ทก์รุ๊ป (พ.ค. 
2536-ปัจจุบนั) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                               
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2558 คณะกรรมกำรบริษทั  7 / 7  คร้ัง                                                                                    
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 23 เมษำยน 2557, 2 ปี 

กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 114,856 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 

                

ขอ้มูลท่ีส ำคญัอ่ืนของกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และผูบ้ริหำรระดบัสูง 

 กรรมกำร หรือผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั ในช่วง 2 ปีท่ีผำ่นมำ ไม่เคยเป็นพนกังำนหรือหุน้ส่วน
ของบริษทัสอบบญัชีภำยนอกท่ีบริษทัใชบ้ริกำรอยู ่

 ไม่มีกรรมกำรอิสระของบริษทั ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
มำกกวำ่ 3 แห่ง 

 ไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษทั ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มำกกวำ่ 3 แห่ง 

 บริษทัมีกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรอยำ่งนอ้ย 1 คน มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั  
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 กำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมกำรบริษทั ในรอบปี 2558                              

(หน่วย : หุน้) 

ช่ือ-นำมสกลุ         ต  ำแหน่ง ถือหุน้                            
ณ วนัตน้ปี 

ถือหุน้                      
ณ วนัส้ินปี 

เปล่ียนแปลง  

1 นำยประยรู พลพิพฒันพงศ ์
บริษทั เกษตรเหนือ จ ำกดั 

ประธำนกรรมกำร        306,517 
83,526,100 
83,832,617 

306,517 
162,458,988 
162,765,505 

- 
78,932,888 
78,932,888 

2 นำยประภำส   พลพิพฒันพงศ ์ ส่วนตวั 
คู่สมรส 
รวม 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 10,007,830 
5,338,370 
15,346,200 

9,102,800 
5,338,370 
14,441,170 

(905,030) 
- 

(905,030) 
3 นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ กรรมกำรบริหำร 2,450,250 - (2,450,250)   
4 นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์

                                      
ส่วนตวั 
คู่สมรส 
บุตร 
รวม 

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

4,247,100 

3,702,600 
181,500 
363,000 

4,247,100 

- 
- 
- 
- 

5 นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำร - - - 
6 นำยหลำน  มู่  ชิว 

                            
                           

ส่วนตวั 
คู่สมรส 
รวม 

กรรมกำร 12,886,724 
5,144,106 
18,030,830 

12,886,724 
5,144,106 
18,030,830 

- 
- 
- 

7 นำยอ ำนวย  ยศสุข กรรมกำรอิสระ 667,920 667,920 - 
8 นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมกำรอิสระ 71,874 71,874 - 
9 ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล กรรมกำรอิสระ - - - 
10 น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมกำรอิสระ 114,856 114,856 - 
รวมกำรถือหุน้ของคณะกรรมกำร 124,761,647 200,339,255 75,577,608 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  32.73 52.56 % 
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กำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหำร เจำ้หนำ้ท่ีระดบับริหำรและจดักำรของบริษทั ในรอบปี 2558  

                                                                                                                                                                          (หน่วย : หุน้) 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง ถือหุน้                
ณ วนัตน้ปี 

ถือหุน้                
ณ วนัส้ินปี 

เปล่ียนแปลง  

1 นำยประยรู พลพิพฒันพงศ ์
บริษทั เกษตรเหนือ จ ำกดั 
               รวม 

ประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ 

306,517 
83,526,100 
83,832,617 

306,517 
162,458,988 
162,765,505 

- 
78,932,888 
78,932,888 

2 นำยประภำส 
พลพิพฒันพงศ ์

ส่วนตวั 
คู่สมรส 
รวม 

กรรมกำรผูจ้ดักำร และ 
กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ 

10,007,830 
5,338,370 
15,346,200 

9,102,800 
5,338,370 
14,441,170 

(905,030) 
- 

(905,030) 
3 นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ 2,450,250 - (2,450,250) 
4 นำยองักรู      

พลพิพฒันพงศ ์
                                      

ส่วนตวั 
คู่สมรส 
บุตร 
รวม 

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

4,247,100 

3,702,600 
181,500 
363,000 

4,247,100 

- 
- 
- 
- 

5 นำยศกัดำ  พิมเมือง ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี - - - 
6 น.ส. ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูดี้ ผูจ้ดักำรฝ่ำยโรงงำน 1 - - - 
7 นำยธรรมรัตณ์  เจริญสนัติ ผูจ้ดักำรฝ่ำยโรงงำน 2 - - - 
8 นำยรังสิต  โอเจริญ ผูจ้ดักำรฝ่ำยส ำนกังำน 1 - - - 
9 น.ส. วริศรำ  เก่งกำรคำ้ ผูจ้ดักำรฝ่ำยส ำนกังำน 2 - - - 
10 น.ส. ธนำรัตน์  เทพโยธิน รองผูจ้ดักำรฝ่ำยส ำนกังำน - - - 
11 นำยปิยะรำช  กลุประยงค ์ รองผูจ้ดักำรฝ่ำยโรงงำน - - - 
12 นำยบุญมี  สมญั รองผูจ้ดักำรฝ่ำยโรงงำน - - - 
13 นำยถนอม  ไชยวงศ ์ รอง ผจก.ประกนัคุณภำพ - - - 
14 นำยชำญวทิย ์ สุวรรณรัตน์ รอง ผจก.ประกนัคุณภำพ - - - 
15 นำยสำยรุ้ง  บุญตอม รอง ผจก.ฝ่ำยส ำนกังำน - - - 
16 นำยวทิยำ  ก ำลงัเก่ง ผช. ผจก.ฝ่ำยส ำนกังำน - - - 
17 นำยสุพจน์  สุทธิประภำ ผช. ผจก.ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน - - - 
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คุณสมบติัและขอ้พึงปฏิบติัของกรรมกำร และผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั 

1. เป็นกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  

2. ตอ้งไม่เคยเป็นพนกังำนหรือหุน้ส่วนของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริกำรอยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผำ่นมำ 

3. ตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรซ้ือ-ขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัเพื่อรำยงำนต่อ กลต. ภำยใน 3 วนัท ำกำร และรำยงำนให้
เลขำนุกำรบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยรับทรำบ 

4. หำ้มท ำกำรซ้ือ-ขำยหลกัทรัพย ์14 วนั ก่อนและหลงักำรรำยงำนงบกำรเงิน 

5. หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร ใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือกำรซ้ือ-ขำยหลกัทรัพย ์

6. ตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียใหค้ณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ 

7. กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีส ำคญัตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำและอนุมติัจำกคณะกรรมกำร 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษทัยอ่ย (A), บริษทัจดทะเบียนอ่ืน (B), ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง (C),ควำมรู้ดำ้นบญัชี (D) และกำรอบรมกำรเป็นกรรมกำรในปีท่ีผำ่นมำ (E) 

รำยช่ือกรรมกำร ลกัษณะกรรมกำร A B C D E 

นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธำนกรรมกำร 1 - มี มี - 

นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร 1 - มี มี - 

นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ กรรมกำรบริหำร 1 - มี มี - 

นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรบริหำร 1 - มี มี - 

นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร - - มี มี - 

นำยหลำน มู่ ชิว กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร - - มี - - 

นำยอ ำนวย  ยศสุข กรรมกำรอิสระ - - - มี - 

นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมกำรอิสระ - 1 - มี - 

ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล กรรมกำรอิสระ - - - มี - 

น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมกำรอิสระ - - - มี - 
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นิยำมกรรมกำรอิสระ 

1. ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.50 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บั
รวมถึงหุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย เขม้กวำ่ขอ้ก ำหนดของ กลต. ท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกิน ร้อยละ 1.0 

2. เป็นกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  เขม้กวำ่ขอ้ก ำหนดของ กลต. ท่ี
ก ำหนดไวไ้ม่เกิน 5 แห่ง 

3. ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ไม่เป็นพนกังำน ลูกจำ้ง ท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินประจ ำ หรือมีอ ำนำจควบคุมบริษทั 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือบริษทัท่ีผูถื้อหุน้รำยใหญ่เขำ้ไปถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
หรือเป็นบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้เป็นเวลำไม่
นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

4. ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพผูส้อบบญัชีแก่บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั หรือนิติบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี   

5. เป็นอิสระหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัฝ่ำยบริหำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

6. ไม่เป็นกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในกลุ่มของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือ
บริษทัท่ีผูถื้อหุน้รำยใหญ่เขำ้ไปถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 

7. กรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีควำมรู้และประสบกำรณ์ดำ้นกำรเงินและบญัชีเป็นอยำ่งดี 

8. ไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั 

9. ไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยฯ์ก ำหนด 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรบริหำร (ฝ่ำยจดักำร) 

อ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั อ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร  (ฝ่ำยจดักำร) 

1. คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึง
กำรดูแล และจัดกำรบ ริษัทให้ เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. ก ำหนดวสิยัทศัน์  ทิศทำง  และกลยทุธ์ของบริษทั 
3. ให้ควำมเห็นชอบ กลยุทธ์ และนโยบำยท่ีส ำคญั รวมถึง

วตัถุประสงค์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน และแผนงำนบริษัท 
รวมทั้งติดตำมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมแผนงำนท่ีก ำหนด 

4. จดัให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบ
บญัชี รวมทั้ งดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำร
ตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร และทิศ ทำงกำรด ำเนินงำน
ให้สอดคลอ้งกบันโยบำยและวตัถุประสงคข์องบริษทั โดย
มุ่งสร้ำงควำมมัน่คง และประโยชน์สูงสุดใหก้บับริษทั 

2. ก ำกับ ควบคุม ดูแล ให้ ฝ่ำยจัดกำร ด ำเนินงำนตำม
นโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งเคร่งครัด 

3 .มี อ ำน ำจอ นุ มั ติ และท ำนิ ติ กรรม  ภำยใต้กรอบ ท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 

4.กระท ำกำรอ่ืนใด ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
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อ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั อ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร  (ฝ่ำยจดักำร) 

5. สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์ ท่ีอำจเกิดข้ึนรวมถึงรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

6. ก ำหนดแนวทำงกำรบ ริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำง
ครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ริหำรมีระบบ หรือกระบวน กำร
ท่ีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

7. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร
ระดบัสูงท่ีเหมำะสม เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น 
และระยะยำว 

8. ดูแลให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัอยำ่งเหมำะสม 

9. ให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่ำเช่ือถือ 
และมีมำตรฐำนสูง 

10. เป็นผูน้ ำและเป็นตวัอยำ่งในกำรปฏิบติังำนท่ีดี 

กำรถ่วงดุลของกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

                 กรรมกำรของบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมกำร จ ำนวน 10 คน ดงัน้ี                                                                                       

                  กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร               4                  คน 

                  กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร          2                  คน 

                  กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ                   4                  คน 

ประธำนกรรมกำรบริษทั  แมจ้ะมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตกบักรรมกำรผูจ้ดักำร แต่ก็มีควำมเห็น
ในกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นอิสระต่อกนั  ประกอบกบัโครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ี
เป็นผูบ้ริหำรและกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร ซ่ึงในจ ำนวนกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร มีกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 
เป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้ งคณะ หรือไม่น้อยกว่ำ 3 คน ท ำให้สำมำรถตรวจสอบกำรบริหำรงำนได้
อยำ่งอิสระ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจึงมัน่ใจไดว้ำ่ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่ง
บริสุทธ์ิ ยติุธรรม มีควำมเสมอภำค เท่ำเทียมกนั ในฐำนะท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นและมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจกนั
อยำ่งเหมำะสม  

กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือให้มีกำรแบ่งแยกบทบำทอยำ่ง
ชดัเจน 
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กำรประชุมคณะกรรมกำร 

1. บริษทัก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรล่วงหนำ้เป็นรำยปี โดยก ำหนดใหมี้กำรประชุมอยำ่งสม ่ำเสมอ  
ไตรมำสละ 1 คร้ังเป็นอยำ่งนอ้ย และกรรมกำรแต่ละคนทรำบก ำหนดกำรดงักล่ำว โดยในปี 2559 ก ำหนดกำร
ประชุมดงัน้ี 

ประชุมคร้ังท่ี วนั-เดือน-ปี 
1 วนัศุกร์ วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2559 
2 วนัพฤหสับดี วนัท่ี 12 พฤษภำคม 2559 
3 วนัพฤหสับดี วนัท่ี 11 สิงหำคม 2559 
4 วนัศุกร์ วนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2559 

 
2. ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร ร่วมกนัพิจำรณำเร่ืองเขำ้วำระกำรประชุม 

3. จดัใหมี้กำรส่งหนงัสือเชิญประชุม วำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมใหก้รรมกำรล่วงหนำ้ อยำ่ง
นอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหมี้เวลำพิจำรณำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ 

4. ก ำหนดใหมี้กรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ เม่ือมีกำรพิจำรณำลงมติในเร่ือง
ส ำคญั ๆ เช่น รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผลกระทบส ำคญัต่อบริษทั 
กำรขยำยโครงกำรลงทุน กำรก ำหนดระดบัอ ำนำจบริหำรงำน กำรก ำหนดนโยบำยบริหำรกำรเงินและกำรบริหำร
ควำมเส่ียง เป็นตน้ 

5. ในท่ีประชุม หำกกรรมกำรคนใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีพิจำรณำ ตอ้งออกจำกท่ีประชุม ก่อนเร่ิมกำร
พิจำรณำในวำระนั้น ๆ 

6. กรรมกำรทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเสนอเร่ืองเขำ้สู่วำระกำรประชุม ตรวจสอบเอกสำรกำรประชุม และเอกสำรส ำคญั
อ่ืนๆ หำกมีขอ้สงสยั กรรมกำรอ่ืนและฝ่ำยจดักำรตอ้งด ำเนินกำรเพ่ือตอบขอ้สงสยันั้น 

7. เลขำนุกำรบริษทัหรือผูไ้ดรั้บมอบหมำย ตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 
ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้
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กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำร แต่ละท่ำน สรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือ วำระกำร 

ด ำรงต ำแหน่ง 

กำรเขำ้ร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

กำรประชุมวำระ
ปกติ 

กำรประชุมวำระพิเศษ รวม 

1. นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

2. นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

3. นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ 3 ปี 3 / 3 1 / 2 4 / 5 

4.  นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

5.  นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

6.  นำยหลำน  มู่  ชิว 3 ปี 3 / 4 2 / 3 5 / 7 

7.  นำยอ ำนวย  ยศสุข 3 ปี 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

8.นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ 3 ปี 4 / 4 2 / 3 6 / 7 

9.ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล 3 ปี 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

10.น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม 3 ปี 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

กรรมกำรทุกคนมีสดัส่วนของกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร คิดเป็นร้อยละ 94 ของกำรประชุมทั้งปี 2558 
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กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะอนุกรรมกำร แต่ละท่ำน สรุปไดด้งัน้ี 

 

รำยช่ือ 

คณะ    
กรรมกำร 
บริหำร 

คณะ    
กรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
สรรหำและ
พิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร
ก ำกบัดูแล
กิจกำร 

คณะกรรมกำร
บริหำร         

ควำมเส่ียง 

1.  นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ 4 / 4     

2.  นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์ 4 / 4  2 / 2  2 / 2 

3.  นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ 3 / 3    2 / 2 

4.  นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ 4 / 4   3 / 3 2 / 2 

5.  นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ 4 / 4   3 / 3 2 / 2 

6.  นำยอ ำนวย  ยศสุข  4 / 4 2 / 2   

7.  นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์  4 / 4 2 / 2 2 / 3  

8.  ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล    3 / 3  

9.  น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม  4 / 4    

10.  นำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์   2 / 2  - / 2 

11.  นำยศกัดำ  พิมเมือง    3 / 3 2 / 2 
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8.2 ผูบ้ริหำร  เจำ้หนำ้ท่ีระดบับริหำรและจดักำร  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง วฒิุกำรศึกษำ 
1 นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธำนกรรมกำร  

และผูมี้อ ำนำจลงนำม 
วชิำกำรบญัชี และ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
     มหำวทิยำลยัแม่โจ ้

2 นำยประภำส  พลพิพฒั
นพงศ ์

กรรมกำรผูจ้ดักำร  
และผูมี้อ ำนำจลงนำม 

มธัยมศึกษำตอนปลำย 

3 นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ กรรมกำรบริหำร  
และผูมี้อ ำนำจลงนำม 

มธัยมศึกษำตอนปลำย 

4 นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรบริหำร, ผูช่้วย
กรรมกำรผูจ้ดักำร, ผูจ้ดักำรฝ่ำย
กำรตลำด  
และเลขำนุกำรบริษทั 

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยั
โคโลรำโด, สหรัฐอเมริกำ                                                
ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์ มหำวทิยำลยักรุงเทพ 

5 นำยประยทุธ  พลพิพฒั
นพงศ ์

กรรมกำร ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

6 นำยศกัดำ  พิมเมือง ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี ปริญญำตรี บญัชี, ปริญญำโท-บริหำร 
7 น.ส. ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูดี้ ผูจ้ดักำรฝ่ำยโรงงำน 1 ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์ และเทคโนโลยกีำร

อำหำร 
8 นำยธรรมรัตณ์  เจริญสนัติ ผูจ้ดักำรฝ่ำยโรงงำน 2 ปริญญำตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล 
9 นำยรังสิต  โอเจริญ ผูจ้ดักำรฝ่ำยส ำนกังำน ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ 
10 น.ส. วริศรำ  เก่งกำรคำ้ ผูจ้ดักำรฝ่ำยส ำนกังำน ประกำศนียบตัรชั้นสูง  
11 น.ส. ธนำรัตน์  เทพโยธิน รองผูจ้ดักำรฝ่ำยส ำนกังำน ปริญญำโท จิตวทิยำอุตสำหกรรมและองคก์ำร 

(เอม็เอส) 
12 นำยปิยะรำช  กลุประยงค ์ รองผูจ้ดักำรฝ่ำยโรงงำน ปริญญำตรี เทคโนโลยอีุตสำหกรรมอำหำร 
13 นำยบุญมี  สมญั รองผูจ้ดักำรฝ่ำยโรงงำน ปริญญำตรี พืชไร่ 
14 นำยถนอม  ไชยวงศ ์ รองผูจ้ดักำรฝ่ำยประกนั

คุณภำพ 
ปริญญำโท วทิยำศำสตร์อำหำร 

15 นำยชำญวทิย ์ สุวรรณรัตน์ รองผูจ้ดักำรฝ่ำยประกนั
คุณภำพ 

ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์อำหำร 

16 นำยสำยรุ้ง  บุญตอม รองผูจ้ดักำรฝ่ำยส ำนกังำน ปริญญำตรี เกษตรศึกษำ (พืชสวน) 
17 นำยสุพจน์  สุทธิประภำ ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยใน 
ปริญญำตรี บญัชี, บริหำรธุรกิจ-กำรเงิน 

18 นำยวทิยำ  ก ำลงัเก่ง ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำยส ำนกังำน ปริญญำตรี บญัชี, ปริญญำโท-บริหำรธุรกิจ 
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ผงัองคก์ร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  เลขำนุกำรบริษทั 

                         บริษทัจดัใหมี้เลขำนุกำรบริษทั เพ่ือท ำหนำ้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรรวมทั้งประสำนงำนในเร่ือง 
ต่ำงๆ   ดงัต่อไปน้ี 
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8.3 เลขำนุกำรบริษทั 

บริษทัจดัให้มีเลขำนุกำรบริษทั เพ่ือท ำหนำ้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนใน
เร่ืองต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

 ให้ค  ำแนะน ำเบ้ืองตน้แก่กรรมกำรเก่ียวกับ ขอ้ก ำหนด กฎ ระเบียบ และขอ้บังคบัต่ำง ๆ ของ
บริษัท และติดตำมให้ มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้อง และสม ่ ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส ำคญัแก่กรรมกำร 

 จดักำรประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษทั 
และขอ้พึงปฏิบติัต่ำง ๆ  

 บนัทึกรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั รวมทั้งติดตำมให้มีกำร
ปฏิบติัตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

 ดูแลให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนข้อสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตำมระเบียบ และข้อ 
ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์

 ติดต่อและส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทรำบถึงสิทธิต่ำง ๆ และข่ำวสำรของบริษทั 

 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั 

8.4  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

บริษัทได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และผูบ้ริหำรไวอ้ย่ำงชัดเจน และโปร่งใส  ในเกณฑ์ท่ี
เหมำะสมท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้งกรรมกำร และผูบ้ริหำร ท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งกำร กรรมกำรท่ีไดรั้บมอบหมำยให้
เป็นกรรมกำรตรวจสอบ ไดรั้บค่ำตอบแทนเพ่ิมตำมปริมำณงำนท่ีเพ่ิมข้ึน 
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จ ำนวนค่ำตอบแทน : ในปี 2558 บริษทัไดจ่้ำยค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ให้แก่กรรมกำร และผูบ้ริหำร มีรำย 
ละเอียด ดงัน้ี 

                 คณะกรรมกำร                                                                                                ( หน่วย : บำท ) 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 2557 2558 

1.  นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธำนกรรมกำร 400,000 400,000 

2.  นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร 400,000 400,000 

3.  นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ กรรมกำรบริหำร 400,000 318,905 

4.  นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรบริหำร 400,000 400,000 

5.  นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำร 400,000 400,000 

6.  นำยหลำน  มู่  ชิว กรรมกำร 400,000 400,000 

7.  นำยอ ำนวย  ยศสุข กรรมกำรอิสระ 400,000 400,000 

8. นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมกำรอิสระ 400,000 400,000 

9. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล กรรมกำรอิสระ 400,000  400,000 

10. น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมกำรอิสระ 277,260 400,000 

11.  นำยเคนอิจิ  ไท กรรมกำร 33,333 - 

12.  นำยสนัติชยั  สุเอกำนนท ์ กรรมกำรอิสระ 125,556 - 

ค่ำตอบแทนอ่ืน เช่น เบ้ียประชุม, โบนสั, เบ้ียประกนั เป็นตน้       ไม่มี ไม่มี 

รวม 4,036,149 3,918,905 

นำยเคนอิจิ ไท พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี  1 กมุภำพนัธ์ 2557 
นำยสนัติชยั  สุเอกำนนท ์พน้จำกกำรเป็น ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี  23 เมษำยน 2557                                      
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 กรรมกำรตรวจสอบ                                                                                          (  หน่วย : บำท ) 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 2557 2558 

1.  นำยอ ำนวย  ยศสุข ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 390,968 480,000 

2.  นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมกำรตรวจสอบ 240,000 240,000 

3.  น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมกำรตรวจสอบ 150,968 240,000 

4.  นำยสนัติชยั  สุเอกำนนท ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 150,666 - 

รวม 932,602 960,000 

ค่ำตอบแทนอ่ืน เช่นเบ้ียประชุม, โบนสั, ค่ำเบ้ียประกนั เป็นตน้  ไม่มี ไม่มี 

นำยอ ำนวย  ยศสุข  เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี  15 พฤษภำคม 2557                                                    
น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม  เป็นกรรมกำรตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี  15  พฤษภำคม 2557 

นำยสนัติชยั  สุเอกำนนท ์ พน้จำกกำรเป็น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เม่ือ 23 เมษำยน 2557 

กรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำร 

รำยกำร ปี 2557 ปี 2558 

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน (บำท) 

เงินเดือน 7 18,603,280 7 18,814,344 

โบนสั,ค่ำบ ำเหน็จ 7 3,659,494 7 4,694,438 

ค่ำครองชีพ 7 54,600 7 53,040 

สมทบประกนัสงัคม 7 63,000 7 61,500 

สมทบส ำรองเล้ียงชีพ 7 554,498 7 554,117 

รวม 7 22,934,872 7 24,177,439 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 27,903,623  29,056,344 
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ค่ำตอบแทนอ่ืน 

 กรรมกำร  :  ไม่มีค่ำตอบแทนอ่ืน เช่น เบ้ียประชุม, โบนสั, เบ้ียประกนั  เป็นตน้ 

 กรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำร  : มีค่ำตอบแทนอ่ืน เช่น โบนสั, กองทุนส ำรองเล้ียงชีพอตัรำร้อยละ 3 
ของเงินเดือน, รถประจ ำต ำแหน่ง เป็นตน้ 

โตรงสร้ำงค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร  ประกอบดว้ย 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำร จ ำนวน 6 คน ๆ ละ 400,000.00 บำทต่อปี  

 ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000.00 บำทต่อเดือน   

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 2 คน ๆ ละ 20,000.00 บำทต่อเดือน  

 ค่ำตอบแทนอ่ืน : ไม่มี 

นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู ้ท ำหน้ำท่ี เสนอแนะค่ำตอบแทนของ

คณะกรรมกำรบริษัท คณะอนุกรรมกำร  กรรมกำรผูจ้ ัดกำร  กรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำรระดับสูง ท่ี
เหมำะสมตำมปริมำณงำนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเปรียบเทียบกับขอ้มูลอุตสำหกรรมเดียวกัน หรือรำยงำนขอ้มูล
ค่ำตอบแทนกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย หรือเท่ำกบัค่ำตอบแทนในปีท่ีผำ่นมำ 
และเป็นค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัปริมำณงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้งกรรมกำรและผูบ้ริหำร
ท่ีบริษทัตอ้งกำร เพื่อเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติัเป็นประจ ำทุกปี โดยบริษทัมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทน
ของคณะกรรมกำรบริษทั คณะอนุกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร  กรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงใน
ระดบัท่ีเหมำะสม สอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ท่ีของกรรมกำรท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 

8.5 ทรัพยำกรบุคคล 

รำยกำร ชำย หญิง รวม 

ฝ่ำยบริหำร / ธุรกำร 24 46 70 

ฝ่ำยจดักำร / ฝ่ำยผลิต / ช่ำงเทคนิค 86 26 112 

พนกังำนรำยวนั, รำยเหมำ 329 1,053 1,382 

รวม 439 1,125 1,564 
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- บริษทัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนพนักงำนหรือขอ้พิพำทแรงงำนอย่ำงมีนัยส ำคญั ในระยะ 3 ปี ท่ี
ผำ่นมำ 

- ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2558 มีมติอนุมติัค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง จ ำนวนเงิน 1,810,000.00 บำท                

- ผลตอบแทนรวมของพนักงำน จ ำนวน 267,723,634.- บำท ประกอบด้วย  เงินเดือน  ค่ำแรง  ค่ำ
บ ำเหน็จ โบนัส  ค่ำล่วงเวลำ  ค่ำครองชีพ  ค่ำชุดฟอร์ม  ค่ำเบ้ียประกนัภยักลุ่ม  เงินสมทบกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ 3% ของเงินเดือน  ผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำย ุ60 ปี  

- จดัให้มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพช่ือ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ไทยพำณิชยเ์ป่ียมทรัพย ์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 
ทะเบียนเลขท่ี 77/2540 โดยมี บลจ.ไทยพำณิชย ์เป็นผูจ้ ัดกำรกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 
สมำชิกกองทุนเฉพำะส่วนของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) มีจ ำนวน  172 รำย และ
มีเงินสะสม  เงินสมทบ  และผลประโยชน์ รวมจ ำนวน  50,566,415.70 บำท  

- บริษทัมีกำรพฒันำพนกังำนเป็นประจ ำทุกปี โดยกำรเชิญวิทยำกรภำยนอกมำท ำกำรอบรม ให้ควำมรู้
ทั้งในด้ำนกำรปฏิบติังำน ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และกำรพฒันำองค์กรร่วมกนั  นอกจำกนั้น 
บริษทัยงัจดัส่งพนกังำนไปรับกำรอบรมตำมสถำนจดัฝึกอบรมต่ำง ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยในปี 2558 
บริษทัมีจ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมและสัมมนำพนักงำนเฉล่ีย 3.63 ชม./คน/ปี หรือ หรือคิดเป็น
จ ำนวน 6,084 ชัว่โมง 

9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

คณะกรรมกำรบริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  เพ่ือควำมโปร่งใส เพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกิจกำร  และเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย  
จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำน เพ่ือก ำกบัดูแลกิจกำร   โดยครอบคลุมหลกัส ำคญั ดงัน้ี 

1. บริษทัจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเท่ำเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย 
2. คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงควำมเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยืนของบริษทัในระยะยำว  โดยจะ

บริหำรกิจกำรของบริษทัดว้ยควำมระมดัระวงั และรอบคอบภำยใตก้รอบขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และ
จริยธรรมทำงธุรกิจ  ทั้ งน้ีคณะกรรมกำรจะปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ ตลอดจนจะดูแลมิให้เกิดปัญหำควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์  และรับผิดชอบต่อกำรตดัสินใจและกำรกระท ำของตนเอง 

3. บริษัทจะด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอ แก่
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 

4. บริษทัจะด ำเนินธุรกิจ โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงอยูเ่สมอ และจะบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสม 
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5. บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยอันเป็นทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทท่ีส ำคัญไวล่้วงหน้ำทุกปี   
คณะกรรมกำรบริษทั จะให้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุม และตรวจสอบภำยใน โดยจะก ำกบัดูแล
ฝ่ำยบริหำรใหด้ ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีมีประสิทธิภำพ 

6. บริษทัไดจ้ดัท ำจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนยดึถือปฏิบติั 

ภำวะผูน้ ำและวสิยัทศัน์ 

คณะกรรมกำรไดมี้ส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
กลยทุธ์ เป้ำหมำย และแผนธุรกิจของบริษทั  ตลอดจน ก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยจดักำร ด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมแผนธุรกิจท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุด
ให้แก่กิจกำร และควำมมั่นคงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนและอนุมัติ
วิสัยทศัน์  พนัธกิจของบริษทั ปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และนโยบำย
ดำ้นอ่ืน ๆ ให้มีควำมเหมำะสม สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนำคตเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยทุก ๆ 5 ปี 

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรไดดู้แลบริหำรงำนอยำ่งระมดัระวงั และรอบคอบ  เพ่ือป้องกนัควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์  เม่ือเกิดรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ
ไดรั้บทรำบถึงรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และไดพิ้จำรณำ
ตำมควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทุกคร้ัง  โดยก ำหนดให้มีกำรปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์ของตลำด
หลกัทรัพยฯ์  โดยรำคำ  และเง่ือนไข เสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก และเปิดเผยรำยละเอียด 
มูลค่ำรำยกำร คู่สญัญำ เหตุผล/ควำมจ ำเป็น ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และแบบ 56-1  ตลอดจนไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ในหวัขอ้ขอ้มูลทัว่ไป และรำยกำรบญัชีกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมกำรรับรู้ และตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง และมีนโยบำยท่ีจะ
สนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือระหวำ่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ในกำรสร้ำงสรรคป์ระโยชน์
ระหวำ่งกนั และดูแลให้มัน่ใจวำ่ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลำยไดรั้บกำรคุม้ครอง และกำรปฏิบติัดว้ยดี  โดย
บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ 
เจำ้หน้ี พนักงำน และค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและสุขอนำมยั  ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ  สิทธิมนุษยชน  และกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่  โดย
ก ำหนดแนวปฏิบัติส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนอย่ำงชัดเจนไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ และ
ก ำหนดเป็นนโยบำยไวใ้นนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จัดให้มีช่องทำงท่ีผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สำมำรถร้องเรียนต่อบริษทั ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏิบติัของบริษทั ไม่วำ่จะโดย
กรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนกังำน ทั้งน้ี บริษทัใหค้  ำมัน่วำ่กำรร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ยอ่ม
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ไดรั้บควำมคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นควำมลบั บริษทัจะด ำเนินกำรตรวจสอบตำมกระบวนกำรท่ีก ำหนด
ไวแ้ละหำแนวทำงแกไ้ขโดยเร็ว   

จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมกำรไดอ้นุมติัระเบียบว่ำดว้ยจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนกังำนทุกระดบัยึดถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอเป็นปกติวิสัย ซ่ึงกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน
ทุกคนไดล้งนำมรับทรำบเอกสำรเก่ียวกบัระเบียบดงักล่ำว และยนืยนักำรปฏิบติัตำม ซ่ึงถือเป็นกรอบ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัท อีกทั้ งคณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้ผูรั้บผิดชอบ ท ำหน้ำท่ี
ติดตำมผลกำรปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ือง และปรับปรุงระเบียบดงักล่ำวให้เหมำะสมอยูเ่สมอ จริยธรรมธุรกิจ 
ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 4 ไดรั้บกำรอนุมติัจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 
26 กมุภำพนัธ์ 2559 

กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมตั้งใจอยำ่งยิง่ท่ีจะสร้ำงกระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ท่ีเป็น
มำตรฐำนและให้กระจำยกำรปฏิบัติไปสู่พนักงำนทุกระดบัทัว่ทั้ งบริษทั เพ่ือให้เกิดวฒันธรรมกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำร อยำ่งแทจ้ริง  จึงขอใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน ยดึถือปฏิบติัตำมอยำ่ง
เคร่งครัด  นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 4 ได้รับกำรอนุมัติจำกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2559 

กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บริษทัให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยในกำร
ด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษทัก ำหนดไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ หัวขอ้ กำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ และ
ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร หัวขอ้ นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่  เพื่อให้
กรรมกำร  ผูบ้ริหำร  และพนกังำนทุกคนยดึถือปฏิบติั และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 
4/2556 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2556 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติเห็นชอบให้บริษทัประกำศแสดง
เจตนำรมณ์ เพ่ือเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต และในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2558 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมติั
จดัท ำ นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบติัท่ี
ชดัเจนในกำรด ำเนินธุรกิจและมุ่งพฒันำไปสู่องคก์รแห่งควำมยัง่ยืน และเม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2558 
บริษทัสมคัรเป็นสมำชิกเครือข่ำยหุ้นส่วนตำ้นทุจริตเพ่ือประเทศไทย เพ่ือร่วมรณรงค์ให้ทุกองค์กร
ตระหนักถึงผลกระทบของกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 
1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2559 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมติั นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 
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9.2 คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร เพ่ือช่วยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ดงัน้ี 

คณะกรรมกำรบริหำร 

แต่งตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 2543 ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 4 คน โดย
ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ี ไวด้งัน้ี 

1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร และทิศทำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับนโยบำย และ
วตัถุประสงคข์องบริษทั โดยมุ่งสร้ำงควำมมัน่คงและประโยชน์สูงสุดใหก้บับริษทั 

2. ก ำกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 

3. มีอ ำนำจอนุมัติกำรลงทุนซ้ือทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนและ/หรือกู้ยืมเงินได้ในวงเงินตำมท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 

4. กระท ำกำรอ่ืนใด ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

เม่ือวันท่ี  16 ธันวำคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี  7/2558 มีมติให้
เปล่ียนแปลงกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ จำกเดิม “นำยประยูร  พลพิพฒันพงศ์ ประธำนกรรมกำร หรือนำย
ประภำส  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมกำรผู ้จัดกำร หรือนำยสุวฒัน์   พงษ์ภำสุระ ลงลำยมือช่ือและ
ประทบัตรำส ำคญัของบริษทั” เปล่ียนเป็น “นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ์ ประธำนกรรมกำร หรือนำย
อังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมกำรผู ้จัดกำร หรือนำยประภำส  พลพิพัฒนพงศ์ ลงลำยมือช่ือและ
ประทบัตรำส ำคญัของบริษทั” โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2541 มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ประกอบดว้ย
กรรมกำร 3 คน ทุกคนเป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ และกรรมกำรอิสระ 1 คน คือ นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์  
เป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นกำรบญัชีและกำรเงิน มีรำยช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นำยอ ำนวย  ยศสุข                    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

2. นำยอ ำพล   รวยฟพูนัธ์             กรรมกำรตรวจสอบ 

3. น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม               กรรมกำรตรวจสอบ             

โดยมีนำยสุพจน์  สุทธิประภำ - ผู ้ช่วยผู ้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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อ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

1. มีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรเสนอแต่งตั้ง และเลิกจำ้งผูส้อบบญัชีภำยนอก 

2. มีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรเสนอแต่งตั้ง โยกยำ้ย และเลิกจำ้งผูต้รวจสอบภำยใน 

3. ท ำกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

4. ตรวจสอบควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 

5. ตรวจสอบควำมเพียงพอของกำรป้องกนัควำมเส่ียง และกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

6. สอบทำนและก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนใหป้ฏิบติัตำม
นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ อยำ่งเคร่ดครัด 

7. จดัท ำรำยงำนกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8. ปฏิบติังำนอ่ืนใดเก่ียวกบักิจกรรมตรวจสอบตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2552 มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี มีจ ำนวน 5 คน 
ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 2 คน กรรมกำรบริหำร 2 คน และท่ีปรึกษำกฎหมำย  1 คน โดยกรรมกำร
อิสระ ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนฯ มีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรสรรหำผูมี้คุณสมบติัเหมำะสมเป็นกรรมกำร ตำม
ข้อก ำหนดของบริษัท และมีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยฯ์ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และ
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือลงมติแต่งตั้ง และมีอ ำนำจหน้ำท่ีพิจำรณำรูปแบบและหลกัเกณฑ์กำร
จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร เพ่ือเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรบริษัท
น ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติั 

รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีกำรประชุม จ ำนวน 2 
คร้ัง คณะกรรมกำรได้ประชุมและสรรหำกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบวำระ จ ำนวน 3 คน 
ประกอบดว้ย 1. นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ์ –กรรมกำรบริหำร  2. นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ์ – 
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และ 3. ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล –กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ โดยนำยประยทุธ 
พลพิพฒันพงศ์ แจง้ควำมประสงคข์อหยดุพกั โดยไม่ขอต่ออำยกุำรเป็นกรรมกำรหลงัจำกครบวำระ 
ดงันั้นคณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ กรรมกำรท่ีครบวำระอีก 2 คน เป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ มี
ประสบกำรณ์ในดำ้นกำรบริหำรธุรกิจอุตสำหกรรมกำรเกษตร และกำรบริหำรดำ้นกำรเงินเป็นอยำ่งดี 
ไดอุ้ทิศตนในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทัมำอยำ่งต่อเน่ือง เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยำ่งมำก จึงมี
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ควำมเห็นวำ่ควรเสนอให้กรรมกำรท่ีครบวำระ 2 คน คือ นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ์ และ ดร.ภูษิต  
วงศ์หล่อสำยชล กลบัเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทอีกวำระหน่ึง พร้อมกันน้ี ได้พิจำรณำผลตอบแทน
กรรมกำรแล้ว มีควำมเห็นว่ำ ค่ำตอบแทนท่ีกรรมกำรได้รับปัจจุบัน เป็นค่ำตอบแทนท่ีมีควำม
เหมำะสมกบัหนำ้ท่ีกำรปฏิบติัในฐำนะกรรมกำรบริษทั 

บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรำยช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมท่ีจะเป็นกรรมกำร
อิสระของบริษทัแทนกรรมกำรอิสระท่ีครบวำระ โดยในปีน้ี บริษทัเปิดโอกำสใหเ้สนอรำยช่ือไดต้ั้งแต่
วนัท่ี 29 ตุลำคม 2558 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เม่ือครบก ำหนดเวลำ ปรำกฎวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใด
เสนอรำยช่ือบุคคลเพ่ือกำรดงักล่ำว 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้มีกำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บเป็นส ำคญั ท ำกำรทบทวนกฎบตัรไดมี้ควำมทนัสมยั และทบทวนกำร
ปฏิบติัโดยใชเ้กณฑข์อ้มูลในอุตสำหกรรมเดียวกนั และไดมี้กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นกำรประเมินผลรำยปี ส ำหรับผลกำรประเมินในปี 2558 สรุปผล
โดยรวมไดว้ำ่ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนปฏิบติัหนำ้ท่ีไดลุ้ล่วงตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ี
ก ำหนดไว ้

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

แต่งตั้ งเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2555 มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี มีกรรมกำร
จ ำนวน 5 คน ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และ/หรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมำจำกกรรมกำรอิสระ และนำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์
เป็นท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีใน
กำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ภำยใตก้รอบของกฎหมำย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ี
เป็นปัจจุบันขององค์กรท่ีท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแล เช่นตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทำงใน
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล และให้ค  ำแนะน ำแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนของ
บริษทัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกรอบ และหลกัเกณฑข์องนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือใหก้ำรท ำ
หน้ำท่ีของกรรมกำร และกำรบริหำรจดักำรของฝ่ำยบริหำรเป็นไปด้วยดี มีผลในทำงปฏิบติั และมี
ควำมต่อเน่ืองอยำ่งเหมำะสมเป็นไปตำมควำมคำดหวงัของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม   

รำยงำนของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

ในรอบปีท่ีผำ่นมำ คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร มีกำรประชุม จ ำนวน 3 คร้ัง ท ำกำรแกไ้ข
ปรับปรุง นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ จริยธรรมธุรกิจ นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ และจดัท ำคู่มือกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
และคอร์รัปชัน่ 
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คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ก ำกบัดูแลให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ยดึถือปฏิบติั
ตำมนโยบำยเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่ำงแทจ้ริง และไดมี้กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำร เป็นกำรประเมินผลรำยปี ส ำหรับผลกำรประเมินในปี 2558 สรุปผลโดยรวมไดว้่ำ 
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีไดส้ ำเร็จลุล่วงเป็นท่ีน่ำพอใจ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีกรรมกำร จ ำนวน 6 คน ประกอบด้วย 
กรรมกำรบริหำร 4 คน ผูบ้ริหำร 1 คน และท่ีปรึกษำกฎหมำย 1 คน ท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำก ำหนดนโยบำย 
และระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ติดตำมผลกำรบริหำรควำมเส่ียง ตั้งแต่กระบวนกำรบ่งช้ี วิเครำะห์ 
ประเมินกำรจดักำร ติดตำมและกำรรำยงำนอยำ่งเป็นระบบ รวมทั้งให้กำรสนบัสนุน โดยจดัให้มีกำร
แนะน ำกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงแก่หน่วยงำนภำยในต่ำง ๆ ตลอดจนติดตำมให้มีกำร ปฏิบัติ
อยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอทัว่ทั้งบริษทั 

รำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ในรอบปีท่ีผำ่นมำ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีกำรประชุม จ ำนวน 2 คร้ัง เพ่ือท ำกำร
ประเมินกำรบริหำรควำมเส่ียงในแต่ละด้ำน คือ ด้ำนกำรผลิต ด้ำนกำรประกอบธุรกิจ ด้ำนอัตรำ
แลกเปล่ียน ดำ้นคุณภำพของสินคำ้ ดำ้นกำรบริหำรจดักำร ดำ้นกำรเงิน และดำ้นกำรลงทุน ผลจำกกำร
ประเมินพบวำ่บริษทัสำมำรถบริหำรควำมเส่ียงในแต่ละดำ้นไดผ้ลดีอยำ่งน่ำพอใจ ท ำใหบ้ริษทัยงัคงมี
ผลประกอบกำรท่ีดี มีควำมเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดท้ ำกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อให้บริษทัมีควำมเส่ียงทำง
ธุรกิจน้อยท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้และไดมี้กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็น
กำรประเมินผลรำยปี ส ำหรับผลกำรประเมินในปี 2558 สรุปผลโดยรวมไดว้ำ่ คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงปฏิบติัหนำ้ท่ีไดลุ้ล่วงเป็นท่ีน่ำพอใจ 

9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงสุด 

หลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ 

บริษัทเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถเสนอช่ือบุคคลท่ีไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ำมตำม พรบ. 
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยฯ์ และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของบริษทั และบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือตอ้งยินยอมให้มีกำร
เสนอช่ือ  เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทั ซ่ึงในปีน้ี บริษทัก ำหนดใหเ้สนอช่ือไดต้ั้งแต่วนัท่ี 
29 ตุลำคม 2558 จนถึงวนัท่ี 30 ธันวำคม 2558 โดยบริษทัไดน้ ำเสนอรำยละเอียด หลกัเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบติับนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.cmfrozen.com ภำยใตห้มวด Investor Relations หวัขอ้ สิทธิของผู ้
ถือหุน้ และประกำศผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th 
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะพิจำรณำรำยช่ือบุคคลจำกกำรเสนอช่ือ
ของผูถื้อหุน้ (ถำ้มี), รำยช่ือบุคคลจำกฐำนขอ้มูลกรรมกำร และกรรมกำรท่ีครบวำระ ท ำกำรกลัน่กรอง
คุณสมบติับุคคลท่ีกล่ำวขำ้งตน้ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑต์่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีทกัษะวิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญดำ้นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั และ/หรือ มีทกัษะ
ดำ้นกำรบญัชีและกำรเงิน รวมถึงทกัษะท่ีจ ำเป็นของคณะกรรมกำรท่ียงัขำดอยู ่โดยไม่จ ำกดัเพศ อำย ุ
เช้ือชำติ ศำสนำ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ และน ำเสนอ
ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคลต่อไป 

ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ (ถำ้มี) มำประชุมไม่น้อยกวำ่ 25 
คน และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้น 381,145,725 หุ้น จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคน
เป็นกรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

กำรแต่งตั้งกรรมกำรตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บุคคลซ่ึงได้รับคะแนน
เสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะ
พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกิน
จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

กำรประเมินตนเอง 

บริษัทจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี โดย
เลขำนุกำรบริษทั จะจดัส่งแบบกำรประเมินดังกล่ำวให้กรรมกำรแต่ละคน และรวบรวมเสนอต่อ
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพ่ือท ำกำรประเมิน ผลกำรปฏิบติังำน และน ำ
ผลกำรประเมินไปหำรือในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ ท่ีไดรั้บจำกกำร
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร บริษทัจะน ำมำใชใ้นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำร
ท ำงำนของคณะกรรมกำร เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั 

แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 

บริษทัมีกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัแผนพฒันำเพ่ือทดแทนต ำแหน่งงำน โดยวตัถุประสงคเ์พื่อ
เตรียมควำมพร้อมดำ้นก ำลงัคน ทั้งในเชิงคุณภำพและปริมำณ สร้ำงควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรงำนท่ี
เหมำะสม เพ่ือคดัเลือก และเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรท่ีเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งงำนท่ีเป็น
ต ำแหน่งงำนหลกัของบริษทั อนัไดแ้ก่ ผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทั รวมถึงต ำแหน่งท่ีมีควำมส ำคญัใน
โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร หรือกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั    หรือเป็นต ำแหน่งงำนท่ีมีทกัษะเฉพำะ
ดำ้น  มีควำมช ำนำญเชิงลึก หรือยำกแก่กำรทดแทน โดยไดก้ ำหนดหลกัเกณฑก์ำรจดัท ำแผนสืบทอด
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ต ำแหน่ง เช่น ต ำแหน่งงำนท่ีส ำคญั เกณฑ์กำรพิจำรณำ และคดัเลือก ตลอดจนกระบวนกำรจดัท ำ
แผนกำรสืบทอด เป็นตน้ 

กำรอบรมและพฒันำควำมรู้ 

บริษัทมีนโยบำยให้กำรสนับสนุนกรรมกำรใหม่ในกำรอบรมหลักสูตรของกำรเป็น
กรรมกำร เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจบทบำทหนำ้ท่ีของกำรเป็นกรรมกำร ตลอดจนเพื่อทรำบ
กฎเกณฑต์่ำง ๆ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

9.4 กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย 

บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกัด (บริษทัย่อย) สัดส่วน ร้อยละ 100    จึงมี
นโยบำยกำรบริหำรจดักำรในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 บริษทัยอ่ยบริหำรงำนภำยใตน้โยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และจริยธรรมธุรกิจเดียวกนักบับริษทั 
 กรรมกำร และผูบ้ริหำร เป็นบุคคลตวัแทนจำกบริษทัทั้งหมด 
 ระเบียบปฏิบติัและขอ้ก ำหนดใด ๆ ของบริษทัยอ่ย ไดรั้บมติเห็นชอบจำกบริษทั 
 กำรเปิดเผยขอ้มูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  กำรท ำรำยกำรระหวำ่งบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ี

เก่ียวโยง  กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบับริษทั 
 บริษทัยอ่ยมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและรัดกมุเพียงพอ  
 กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  กำรอนุมติักำรเพ่ิมทุน ลดทุน หรือกำรเลิกกิจกำรตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกบริษทั  

หมำยเหตุ  ในปี  2558 บริษัท อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ ำกัด หยุดด ำเนินกิจกำร และท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2558 มีมติให้จดทะเบียนเลิกบริษทั อะกรีฟู้ด โพร
เซสซ่ิง จ ำกดั 

9.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยใน 

บริษทัมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทั ในกำรน ำขอ้มูลภำยใน 
ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใชเ้พ่ือหำประโยชน์ส่วนตน และบุคคลอ่ืน และบทก ำหนดโทษ ท ำกำรส่ือสำร
ใหค้วำมรู้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน เพื่อใหรั้บทรำบและยดึถือปฏิบติั ดงัน้ี 

 จดัท ำจรรยำบรรณของกรรมกำรบริษทั รวมถึงจรรยำบรรณของพนกังำนท่ีครอบคลุมเร่ืองกำรใชข้อ้มูล
ภำยใน กำรเก็บรักษำควำมลบัลูกคำ้ โดยมีกำรส่ือสำรเผยแพร่แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ยึดถือปฏิบติั
โดยทัว่กนั 

 ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัซ่ึงมีผลต่อกำร
เปล่ียนแปลงของรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทั เปิดเผยขอ้มูลหรือใช้ขอ้มูลภำยใน หรือท ำกำรซ้ือ-ขำย
หลกัทรัพย ์หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือ-ขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั ทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม ไม่วำ่กำร
กระท ำดังกล่ำวจะท ำเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น ในช่วง 14 วนัก่อนท่ีงบกำรเงินหรือขอ้มูล
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ภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภำยใน ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นใหผู้อ่ื้นทรำบ 
จนกวำ่จะไดมี้กำรแจง้ขอ้มูลนั้นใหแ้ก่ตลำดหลกัทรัพยฯ์  

มำตรกำรลงโทษ หำกกระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบัติดงักล่ำว บริษทัถือเป็นควำมผิดทำงวินัยตำม
ขอ้บังคบักำรท ำงำนของบริษัท โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ กำร
ตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร กำรภำคทณัฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจำ้งพน้สภำพจำกกำรเป็นพนักงำนดว้ยเหตุ ไล่
ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี  

9.6 ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี      

ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2558 อนุมติัให้เลือก บริษทั ส ำนักงำนเอเอสที มำสเตอร์ 
จ ำกดั โดยมี 1) นำยประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ ทะเบียนเลขท่ี 218  2) น.ส. นงรำม  เลำหอำรีดิลก  ทะเบียนเลขท่ี 
4334  เป็นผูท้  ำหนำ้ท่ีตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ประจ ำปี 2558 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีควำมเป็นอิสระ มี
ควำมน่ำเช่ือถือ และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

- ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย  จ่ำยใหส้ ำนกังำนสอบบญัชี ปี 2558 จ ำนวน  
800,000.00 บำท 

- ค่ำบริกำรอ่ืน : ไม่มี 

9.7 กำรปฏิบติัตำม Code of best practices ของ SET 

บริษัทได้ปฏิบัติตำม Code of best practices เป็นอย่ำงดี โดยบริษัทได้ท ำกำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี และได้พยำยำมปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้กำรบริหำรงำน เป็นไปตำมขอ้พึงปฏิบติั
ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จริยธรรมธุรกิจ และนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  บริษทัมีผลกำรกำร
ประเมิน CG และ AGM  ดงัน้ี 

รำยกำร ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

คะแนนเฉล่ียโดยรวม ของกำรประเมิน CG 82 81 87 79 88 

ผลคะแนนกำรประเมิน AGM - 93.75 100 96.5 100 

กำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคอร์รัปชัน่ - - 1 2 3 

 
10. ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำชุมชน  สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้มีควำมเขม้แข็งและอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยำ่งย ัง่ยนืและเป็นสุข  บริษทัจึงก ำหนดบทบำทภำระ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
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และพนักงำนของบริษัทท่ีจะตอ้งปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ไวใ้นหลกัจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัยดึถือปฏิบติั                 

ในปี 2558 บริษทัจดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม แยกต่ำงหำกจำกรำยงำนประจ ำปี 
สำมำรถดูขอ้มูลไดจ้ำก website : www.cmfrozen.com หวัขอ้ Investor Relations 

         นโยบำยดำ้นต่ำง ๆ เพ่ือกำรพฒันำชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

ก. นโยบำยกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

บริษทัยดึหลกักำรปฏิบติัอยำ่งเสมอภำคและเท่ำเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและมัน่คง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนท่ี
ย ัง่ยนืจำกกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพและผลประกอบกำรท่ีดีของบริษทั 

 บริษัทเคำรพสิทธิของผู ้ถือหุ้น ในกำรได้รับข้อมูลท่ีจ ำเป็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และเปิดเผยผล
ประกอบกำร ฐำนะกำรเงิน พร้อมขอ้มูลสนบัสนุนท่ีถูกตอ้งตำมควำมจริง ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 

 บริษทัปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ กำรตดัสินใจ
และกำรกระท ำใด ๆ มีกำรค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกรำยและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม 

 บริษทัควบคุมใหมี้กำรด ำเนินงำน ปฏิบติัตำมนโยบำยของบริษทั และพฒันำกำรปฏิบติังำนใหมี้คุณภำพ
ท่ีดีข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

ข. นโยบำยดำ้นกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ 

บริษทัมีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้ จึงก ำหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัจดัให้มีระบบกำรบริกำรเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัลูกคำ้ โดยปฏิบัติต่อลูกคำ้ทุกรำยอย่ำง
เสมอภำคและเท่ำเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติั 

 บริษทัให้ขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรบริกำรอย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคญั 

 บริษทัจดัระบบเพ่ือให้ลูกคำ้สำมำรถร้องเรียนเก่ียวกบักำรบริกำร หรือกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดย
ด ำเนินกำรอยำ่งรวดเร็ว และตอบสนองลูกคำ้อยำ่งดีท่ีสุด 

 บริษทัควบคุมดูแลสภำพแวดลอ้ม พ้ืนท่ีภำยในและบริเวณโดยรอบอำคำรโรงงำนและส ำนกังำนให้มี
ควำมปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของลูกคำ้ และผูม้ำติดต่องำนกบับริษทั 
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 บริษทัมีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมประทบัใจ และควำมพึงพอใจกบัลูกคำ้ เพ่ือให้ลูกคำ้ไดรั้บกำร
บริกำรท่ีดีท่ีสุด 

ค. นโยบำยกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้  

บริษทัประสงค์ให้กำรจดัหำสินคำ้และบริกำรเป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน และมุ่งหมำยท่ีจะพฒันำและ
รักษำสัมพนัธภำพท่ีย ัง่ยืนกบัคู่คำ้ และคู่สัญญำท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเร่ืองคุณภำพของสินคำ้และบริกำรท่ี
คู่ควรกับมูลค่ำเงิน คุณภำพทำงดำ้นเทคนิค และมีควำมเช่ือถือซ่ึงกันและกัน บริษทัจึงมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
กระบวนกำรจดัหำสินคำ้และบริกำร ดงัน้ี 

 บริษทัจดัใหมี้กำรแข่งขนับนขอ้มูลท่ีไดรั้บอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

 บริษทัจดัใหมี้หลกัเกณฑใ์นกำรประเมินและคดัเลือกคู่คำ้และคู่สญัญำ ดว้ยควำมเท่ียงธรรม 

 บริษทัจดัท ำรูปแบบสญัญำกบัคู่คำ้ท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม 

 บริษทัจดัให้มีระบบกำรจดักำรและติดตำม เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ มีกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขของสัญญำอยำ่ง
ครบถว้น และป้องกนักำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจดัหำ 

 บริษทัจ่ำยเงินใหคู้่คำ้และคู่สญัญำตรงเวลำ ตำมเง่ือนไขกำรช ำระเงินท่ีตกลงกนั 

ง. นโยบำยดำ้นกำรปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้  

บริษทัด ำเนินธุรกิจภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยบริษทัยดึหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัจะไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมะสม 

 บริษทัจะด ำเนินธุรกิจภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ย
กำรกล่ำวหำคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยควำมไม่สุจริต และปรำศจำกขอ้มูลควำมจริง 

จ. นโยบำยดำ้นกำรปฏิบติัต่อเจำ้หน้ี 

บริษทัมีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีดว้ยควำมเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัจะรักษำและปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีมีต่อเจำ้หน้ีอยำ่งเคร่งครัด 

 บริษทัจะควบคุมให้มีกำรช ำระคืนเงินกู ้และดอกเบ้ีย ให้กบัเจำ้หน้ีเงินกูย้ืมทุกประเภทอยำ่งครบถว้น
ตำมก ำหนดเวลำ และปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรกูย้ืมเงินตำมขอ้ตกลง โดยไม่ใชเ้งินกูย้มืไปในทำงท่ีขดัต่อ
วตัถุประสงคข์องกำรกูย้มืเงิน 

 บริษทัจะบริหำรงำนเพ่ือใหเ้จำ้หน้ีมัน่ใจในฐำนะทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีท่ีดีของ
บริษทั 
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 บริษทัจะรำยงำนและใหข้อ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง และครบถว้นแก่เจำ้หน้ี 

ฉ. นโยบำยกำรปฏิบติัต่อพนกังำน 

บริษทัตระหนกัในคุณค่ำของทรัพยำกรมนุษย ์และประสงคท่ี์จะใหบุ้คลำกรมีควำมภำคภูมิใจในองคก์ร 
โดยมีบรรยำกำศในกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีโอกำสกำ้วหนำ้ในงำนอำชีพอยำ่งเท่ำเทียมกนั บุคลำกรจะ
ไดรั้บกำรพฒันำส่งเสริมศกัยภำพใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถอยำ่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพ่ือกำรสร้ำงคุณค่ำและด ำรง
ควำมเป็นเลิศในธุรกิจ บริษทัจึงมีนโยบำยดำ้นค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร นโยบำยดำ้นกำรพฒันำควำมรู้และ
ศกัยภำพของพนักงำน นโยบำยดำ้นควำมปลอดภัยและสุขอนำมยั  และนโยบำยดำ้นอ่ืน ๆ  โดยมีแนวปฏิบัติ 
ดงัน้ี 

 บริษทัคดัเลือกบุคคลเพ่ือวำ่จำ้งให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ดว้ยควำมเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงคุณสมบติัของ
แต่ละต ำแหน่ง คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นกบังำน  โดยไม่มีขอ้
กีดกนัเร่ืองเพศ อำย ุเช้ือชำติ ศำสนำ 

 บริษทัก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรแก่พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม มีควำมเหมำะสมกับควำมรู้
ควำมสำมำรถ สภำพและลกัษณะของงำน และผลกำรปฏิบติังำน และสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัทั้งในระยะสั้นและระยะยำว  โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทั กำรบริหำรงำน
และกำรประเมินผลงำนทัว่ทั้งองคก์ร 

 บริษทัสนับสนุนให้พนักงำนได้รับกำรฝึกอบรม พฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ พฒันำศักยภำพกำร
ท ำงำนให้สูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และเปิดโอกำสให้พนักงำนมีควำมกำ้วหน้ำใน
หนำ้ท่ีกำรงำน 

 บริษทัส่งเสริมให้พนกังำนไดรั้บข่ำวสำรท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ ตำมโอกำสอนัควรและเท่ำท่ีจะท ำได ้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพและควำมสมัพนัธ์อนัดีในกำรท ำงำนร่วมกนั 

 บริษทัจดัให้มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ในเร่ืองกำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย รวมถึงกำรให้รำงวลั และ
กำรลงโทษพนกังำนท่ีชดัเจน โดยปฏิบติัดว้ยควำมสุจริต เป็นธรรม เท่ียงธรรม ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำน 

 บริษทัเปิดโอกำสให้พนกังำนมีช่องทำงในกำรเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ท ำงำน โดยไม่ถือเป็นควำมผิดทำงวินยั ซ่ึงกำรร้องเรียน ร้องทุกขย์อ่มไดรั้บควำมคุม้ครอง และถือเป็น
ควำมลับ โดยข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ต่ำง ๆ จะได้กำรพิจำรณำอย่ำงจริงจัง และหำแนว
ทำงแกไ้ขโดยเร็ว  
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ช. นโยบำยกำรปฏิบติัดำ้นควำมปลอดภยัและสุขอนำมยั  

บริษทัตระหนกัดีวำ่ควำมปลอดภยั และสุขอนำมยัเป็นควำมรับผิดชอบขั้นพ้ืนฐำนของบริษทั และเป็น
ปัจจยัส ำคญัต่อกำรเติบโตอย่ำงย ัน่ยืนขององค์กร บริษทัจึงก ำหนดนโยบำยท่ีจะเอ้ืออ ำนวยให้พนักงำนและ
คู่สญัญำปฏิบติังำนอยำ่งปลอดภยั และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดย 

 บริษทัจะหำแนวทำงป้องกนัอุบติัเหตุ กำรบำดเจ็บ และควำมเจ็บป่วย อนัเน่ืองมำจำกกำรปฏิบติังำน 
โดยควำมร่วมมืออยำ่งจริงจงัของพนักงำนทุกคน รวมทั้ งหำทำงจ ำกดัและควบคุมควำมเส่ียงในกำร
ปฏิบติังำนท่ีไม่ปลอดภยั 

 บริษทัจะให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนรัฐบำลและองคก์รอ่ืน ในกำรระงบัเหตุฉุกเฉินหรืออุบติัเหตุอนั
เกิดจำกกำรปฏิบติังำนดว้ยควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และระมดัระวงั 

 บริษทัจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและขอ้บังคบัต่ำง ๆ ในเร่ืองควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด และจะน ำ
มำตรฐำนกำรจัดกำรเก่ียวกับควำมปลอดภยั ท่ีน่ำเช่ือถือมำใช้บังคบัในกรณีท่ียงัไม่มีกฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัก ำหนดไว ้

 บริษทัจะจดัให้มีกำรออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ กำรจดัท ำระเบียบปฏิบติั กำรวำงแผนด ำเนินกำร และ
กำรฝึกอบรมพนกังำนให้มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจและไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเพียงพอในเร่ืองควำมปลอดภยั
ในกำรท ำงำน เพ่ือป้องกนัอนัตรำยอนัอำจเกิดจำกเคร่ืองจกัร วธีิกำรท ำงำน หรือโรคภยัต่ำง ๆ 

 พนกังำนท่ีรำยงำนตวัเขำ้ท ำงำน โดยมีสำรเสพติดผิดกฎหมำยอยูใ่นระบบร่ำงกำยหรือมีฤทธ์ิสุรำ หรือ
สำรเสพติดอ่ืน ๆ ในระดบัท่ีสำมำรถท ำให้กำรปฏิบัติงำนเสียหำยได ้จะตอ้งไดรั้บโทษทำงวินัยตำม
กฎระเบียบของบริษทั 

 ในรอบปีท่ีผำ่นมำ สถิติกำรเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นตอ้งหยดุงำนเกิน 3 วนั คิดเป็น 2.38 คน / 1,000 คน 

ซ. นโยบำยกำรมีส่วนร่วมพฒันำชุมชน และสงัคม  

เพ่ือรักษำไวซ่ึ้งชุมชนและสงัคมท่ีดี บริษทัจึงก ำหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัจะประพฤติปฏิบติัตำมสิทธิของตนในฐำนะพลเมืองดีตำมกฎหมำย และ/หรือกฎระเบียบท่ีออก
โดยหน่วยงำนก ำกบัดูแลอยำ่งเคร่งครัด และใหค้วำมร่วมมือกบัภำครัฐอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 บริษทัสนับสนุนให้พนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้ง รับรู้ เขำ้ใจ แนวปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน เพ่ือกำรมีส่วน
ร่วมในกำรพฒันำชุมชนและสงัคม 

 บริษทัจะด ำเนินโครงกำรหรือท ำกิจกรรมทำงสงัคมอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดควำมรัก ควำมสำมคัคี เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัชุมชนและสงัคม 
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 บริษทัจะดูแลป้องกนัมิใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษทั ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อคุณภำพชีวติของชุมชน 
และสงัคม  

 บริษทัจะสร้ำงจิตส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ในหมู่พนกังำนทุกระดบัอยำ่งต่อเน่ือง
และจริงจงั 

 บริษทัจะร่วมกนัส่งเสริมและสร้ำงสรรคชุ์มชนและสังคม สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำ
ชุมชน ทั้งในส่วนของกำรพฒันำคุณภำพชีวิต  แลกเปล่ียนประสบกำรณ์จำกกำรด ำเนินงำนกบัชุมชน
และสงัคม เพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรท ำงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ฌ. นโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ  

บริษัทมีควำมมุ่งมั่น ท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ตำมหลกักำร ดงัน้ี 

 บริษัทจะบริหำรงำนโดยมีเป้ำหมำยในกำรป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบ ต่อส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ และดีกวำ่ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย 

 บริษัทมุ่งพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำน  ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลตลอดจนทบทวนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 บริษทัจะปลูกฝังและส่งเสริมพนักงำน รวมทั้ งผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้มีควำมรับผิดชอบ ต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 บริษทัจะตระหนกัในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ ใหน่้ำอยูอ่ำศยั เป็นแหล่งตน้น ้ ำล ำ
ธำร จดัให้มีกระบวนกำรให้ควำมรู้แก่พนักงำนดว้ยกำรฝึกอบรม เพื่อให้พนกังำนทุกคน ตระหนกัใน
ควำมส ำคญั เกิดควำมหวงแหน รักษำ และใชท้รัพยำกรธรรมชำติอยำ่งคุม้ค่ำมำกท่ีสุด 

 บริษทัจะดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ในพ้ืนท่ีท่ีด ำเนินกิจกำร ให้เกิด
ควำมสมดุลของระบบนิเวศน์อยำ่งย ัง่ยนื 

 บริษทัจะมีส่วนร่วมในกำรลดกำรเกิดก๊ำซเรือนกระจก ท่ีจะส่งผลกระทบ ต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 

 บริษทัจะแสวงหำโอกำสในกำรแลกเปล่ียน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบกำรณ์จำกกำรด ำเนินงำนกบั
หน่วยงำนอ่ืน เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง 

ญ. นโยบำยดำ้นสิทธิมนุษยชน  

บริษทัมีนโนบำยด ำเนินธุรกิจโดยยดึหลกักำรเคำรพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนตำมหลกัสำกล ดงัน้ี 
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 บริษทัจะปฏิบติัต่อพนกังำนทุกคนดว้ยควำมเคำรพในเกียรติและศกัด์ิศรี 

 บริษัทสนับสนุนให้พนักงำนใช้สิทธิอันชอบธรรมของตนในฐำนะพลเมือง ตำมบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ และตำมกฎหมำย 

  บริษทัจะรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำน เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภำพ ประวติักำรท ำงำน กำร
เปิดเผยหรือกำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังำนสู่สำธำรณะ จะท ำไดต้่อเม่ือไดรั้บควำมยนิยอมจำก
พนักงำนผูน้ั้ น ทั้ งน้ี กำรล่วงละเมิดถือเป็นควำมผิดทำงวินัย เวน้แต่ไดก้ระท ำไปตำมระเบียบบริษทั 
หรือตำมกฎหมำย 

 บริษทัไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจกำรท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 พนักงำนทุกคนตอ้งไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดหรือคุกคำม ไม่ว่ำจะโดยทำงวำจำ หรือกำร
กระท ำต่อผูอ่ื้นบนพ้ืนฐำนของเช้ือชำติ เพศ ศำสนำ อำย ุควำมพิกำรทำงร่ำงกำย 

ฎ. นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

บริษทัมีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ปฏิบติัตำมกฎหมำย โปร่งใส ยึดมัน่ในควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตำมหลกับรรษทัภิบำล และจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่
สนับสนุนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนั้ น ในปี 2556 บริษัทจึงเข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในปี 2558 บริษทัจดัท ำนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และสมคัรเป็นสมำชิกเครือข่ำยหุ้นส่วนตำ้นทุจริตเพ่ือประเทศไทย เพ่ือร่วม
รณรงคใ์หทุ้กองคก์รตระหนกัถึงผลกระทบของกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ก ำหนดแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัก ำหนดนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร กล่ำวคือ ห้ำมกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 
ทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั ทั้ งโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ไม่วำ่ตนจะอยู่
ในฐำนะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห้ หรือผูเ้สนอให้ ทั้ งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงำนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนเอกชน ท่ีบริษทัไดด้ ำเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย และตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยอยำ่งเคร่งครัด 
หำกไม่ปฏิบติัตำม จะไดรั้บกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบท่ีบริษทัก ำหนดไว ้และอำจไดรั้บ
โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นเป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย 

 บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้สำมำรถน ำนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ มำใชป้ฏิบติัให้เกิดเป็นรูปธรรม ท ำกำรส่ือสำร ให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำน เก่ียวกบั
กำรป้องกนักำรหำผลประโยชน์ในหนำ้ท่ีโดยมิชอบ และแนวทำงกำรปฏิบติั เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลำกรมี
ควำมเขำ้ใจและปฏิบติัใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 บริษทัใหค้วำมเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังำนท่ีปฏิเสธกำรทุจริต หรือพนกังำนท่ีแจง้เร่ืองทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำรแจง้
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เบำะแสและรำยงำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตำมท่ีบริษทัก ำหนดไวใ้นมำตรกำรคุม้ครองและรักษำ
เป็นควำมลบั ส ำหรับพนักงำนท่ีปฏิเสธกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทมีนโยบำยไม่ลดต ำแหน่ง 
ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนักงำนผูน้ั้ น แมว้่ำกำรปฏิเสธกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้นจะท ำให้
บริษทัสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 

 บริษัทมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเป็นอิสระและเท่ียงธรรม โดยรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรตรวจประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต ประเมินควำมเป็นไปไดใ้น
เร่ืองกำรทุจริต และพิจำรณำมำตรกำรป้องกนัและกำรควบคุม ใหมี้ประสิทธิภำพสูงสุด เพ่ือใหม้ัน่ใจได้
วำ่บริษทัจะสำมำรถป้องกนัและควบคุมกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 บริษทัมีแนวทำงกำรก ำกบั ควบคุมดูแล ปรึกษำหำรือ เพ่ือป้องกนัและติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติ 
ตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีก ำกบั
ดูแลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็นประจ ำ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตลอดจน
ทบทวน แนวปฏิบติั และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย 

 บริษทัท ำกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยจดัท ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินงำนปกติ และควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น หำ
มำตรกำรและแนวทำงป้องกนัควำมเส่ียง 

 บริษทัจะเผยแพร่นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ทั้งในดำ้นกำรใหห้รือกำรรับของขวญั  กำร
บริจำคเพ่ือกำรกศุล กำรใหเ้งินสนบัสนุน กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง  กำรบริหำรงำน
บุคคล ตลอดจนกำรใชจ่้ำยเพื่อกำรเล้ียงรับรองทำงธุรกิจ ใหลู้กคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
พนกังำนของบริษทั ตลอดจน บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ ำนำจควบคุม ตวัแทนทำง
ธุรกิจ สำธำรณชน ไดรั้บทรำบผำ่นช่องทำงกำรส่ือสำรของบริษทั อำทิ เวบ็ไซตข์องบริษทั อีเมล ์
โทรสำร รำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1 และ 56-2) แผน่พบั รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อ
สงัคม  กำรปฐมนิเทศ  ฝึกอบรม  สมัมนำ และจดหมำยทำงไปรษณีย ์

ฏ. นโยบำยดำ้นกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียน 

บริษัทจัดให้มีมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแส  หรือข้อร้องเรียนจำกกำรกระท ำผิดกฎหมำย หรือ
จรรยำบรรณ หรือมีพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้ง
จำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ซ่ึงกำรร้องเรียนหรือแจง้เบำะแสโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มยอ่มไดรั้บควำมคุม้ครอง ถือเป็นควำมลบั และไม่ถือเป็นควำมผิดทำงวนิยักรณีผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบำะแส
เป็นพนกังำนของบริษทั และบริษทัจะเร่งด ำเนินกำรตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหำโดยเร็ว  
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ช่องทำงท่ีปลอดภยัในกำรเขำ้ถึงขอ้มูล กำรรับค ำแนะน ำ กำรแจง้เบำะแส หรือร้องเรียน 

- ช่องทำงท่ีปลอดภยัท่ีพนกังำน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรไดอ้ยำ่งมัน่ใจ เม่ือ
ตอ้งกำรค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไดโ้ดยทำง

เวบ็ไซต์ของบริษทั คือ www.cmfrozen.com  คลิก นกัลงทุนสัมพนัธ์ คลิก หัวขอ้ต่ำง ๆ ท่ี

ตอ้งกำรทรำบ เช่น นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ หรือ จริยธรรมธุรกิจ หรือ นโยบำย
กำรก ำกบัดูแลกิจกำร หรือหวัขอ้อ่ืน ๆ   

- ช่องทำงท่ีปลอดภยัท่ีพนักงำน  หรือผูมี้ส่วนได้เสียสำมำรถเขำ้ถึงไดอ้ย่ำงมัน่ใจ  เม่ือตอ้งกำร
ร้องเรียน  แจง้ขอ้มูล หรือเบำะแส ท่ีเก่ียวกบักำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยปรำศจำกควำมเส่ียง
ต่อผูแ้จง้ในภำยหลงั  โดยส่งขอ้ร้องเรียน แจง้ขอ้มูล หรือเบำะแส  ทำงไปรษณียไ์ปท่ี 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  หรือ  
ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  หรือ         
เลขำนุกำรบริษทั  หรือ  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

หรือส่งทำง E-mail address:  cg@cmfrozen.com 
หรือแจง้ทำงโทรศพัท ์หมำยเลข 02-238-4091, 02-634-0061-4 
หรือส่งขอ้ร้องเรียนผำ่นกล่องรับเร่ืองร้องเรียน  

ควำมสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักดีว่ำ ขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบักำรเงินและมิใช่กำรเงิน 
ลว้นมีผลต่อกระบวนกำรตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมกำรจึงมี
นโยบำยให้ฝ่ำยบริหำรเปิดเผยข้อมูลท่ีครบถ้วน ตรงกับควำมเป็นจริง เช่ือถือได้ สม ่ำเสมอ และ
ทนัเวลำ  ซ่ึงบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัและยดึถือปฏิบติัมำโดยตลอด  บริษทัจึงมอบหมำยให้ นำยองักูร  
พลพิพฒันพงศ ์ เลขำนุกำรบริษทั หรือ นำยศกัดำ  พิมเมือง  นกัลงทุนสมัพนัธ์  ท ำหนำ้ท่ีติดต่อส่ือสำร
กบัผูล้งทุนสถำบัน ผูถื้อหุ้น นักวิเครำะห์ และภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผูล้งทุนสำมำรถดูข้อมูลของ
บริษัทได้ทำงเวบ็ไซต์ www.cmfrozen.com หรือติดต่อขอทรำบขอ้มูลได้ท่ีโทรศัพท์ 02-238-4091 
โทรสำร 02-238-4090 หรือท่ี อีเมล:์ cg@cmfrozen.com 

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

บริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ ทั้งในระดบับริหำร และระดบัปฏิบติังำน จึง
ไดก้ ำหนดภำระหนำ้ท่ี อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏิบติังำนและผูบ้ริหำรไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีกำรควบคุมดูแล
กำรใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีกำรพฒันำระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีเก่ียวกบักำรเงินและกำร
บญัชี รวมทั้งระบบกำรรำยงำนท่ีมีประสิทธิผล 

mailto:cg@cmfrozen.com
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บริษัทมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซ่ึงแต่งตั้ งโดยคณะกรรมกำรบริหำร โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพ่ือท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรปฏิบติังำนหลกั และกิจกรรมทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัได้
ด ำเนินตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพรวมถึงกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนด
ของบริษทัตำมสำยงำนกำรบงัคบับญัชำ 

กำรบริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียง  และเห็นวำ่กระบวนกำร
ดงักล่ำว เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส ำคญัท่ีสุดของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี จึงจดัให้มีกระบวนกำร
บริหำรควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ    โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
ก ำหนดนโยบำย  วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเส่ียง    และระดับควำมเส่ียงท่ีบริษัท
ยอมรับได ้รวมทั้งช้ีแจงเร่ืองเหล่ำน้ีใหทุ้กคนในองคก์รไดรั้บทรำบ เพื่อจะไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญั
และเป็นกำรสร้ำงวฒันธรรมในกำรบริหำรควำมเส่ียงให้เกิดในทุกระดบัของบริษทั ให้สำมำรถน ำไป
ปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ืองสม ่ำเสมอ ให้ทนัต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้เป็นกำรปฏิบติังำนบน
พ้ืนฐำนของกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งดูแลให้มีกำรก ำหนดวิธีติดตำมผลกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ี
เหมำะสม เน่ืองจำกเป็นขั้นตอนสุดท้ำยท่ีส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของกำรบริหำรควำมเส่ียงและ
ก ำหนดใหต้อ้งรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำ 

12. รำยกำรระหวำ่งกนั 

คณะกรรมกำรไดดู้แลบริหำรงำนอยำ่งระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เม่ือ
เกิดรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะไดรั้บทรำบถึงรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และได้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทุกคร้ัง  โดย
ก ำหนดให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์  โดยรำคำ และเง่ือนไข เสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก และไดเ้ปิดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล / ควำมจ ำเป็นไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และ
แบบ 56-1 แลว้  ตลอดจนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินในหัวขอ้ ขอ้มูลทัว่ไป และรำยกำรบญัชีกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 

บริษทัมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำขำยสินคำ้ใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ี
วิญญูชนพึงกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ส ำหรับขั้นตอนกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนันั้น เป็นไป
ตำมกลไกทำงธุรกิจทุกประกำร ทั้งในดำ้นกำรก ำหนดรำคำ กำรให้ส่วนลด กำรให้เครดิต โดยเจำ้หน้ำท่ีท่ีมีหน้ำท่ี
รับผิดชอบโดยตรง  โดยกำรอนุมติัของผูบ้ริหำร ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่มีส่วนในกำรอนุมติัดงักล่ำว อยำ่งไร
ก็ตำม กำรก ำหนดรำคำ กำรให้ส่วนลด และกำรให้เครดิต เป็นไปตำมกลไกตลำด ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกนั
กบัลูกคำ้ของบริษทัทุกรำย 
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ในอนำคตบริษทั ยงัคงท ำรำยกำรระหวำ่งกนัต่อไป โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัจะไดรั้บเป็นหลกั 

บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) 

ในปี 2558 บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซ่ิง จ ำกัด หยุดด ำเนินกิจกำร และท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 
6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2558  บำท มีมติใหด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกบริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั 

บริษทั ซี ที พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจซ้ือมำ-ขำยไป มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั เช่ำ
อำคำรส ำนกังำนจำกบริษทั พ้ืนท่ีจ ำนวน 30 ตำรำงเมตร อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 7,500.00 บำท 
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ส่วนที ่3 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

13. ขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

 
อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

 
หน่วย 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2556 2557 2558 2556 2557 2558 

อตัรำส่วนวเิครำะห์ควำมคล่องตวั          
    อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

 
เท่ำ 

 
11.49 

 
12.90 

 
11.61 

 
11.41 

 
12.61 

 
11.61 

    อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 7.37 7.07 6.47 7.18 6.63 6.47 
    อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำ 1.76 0.35 2.09 1.81 0.33 2.14 
    อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้ เท่ำ 17.91 15.07 16.67 17.39 14.88 16.67 
    ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 20.38 24.22 21.90 20.99 24.53 21.89 
    อตัรำส่วนหมุนเวยีนสินคำ้คงเหลือ เท่ำ 3.20 2.94 2.42 3.20 2.94 2.42 
    ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย วนั 114.18 124.15 150.74 114.18 124.15 150.74 
    อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี เท่ำ 12.71 14.64 13.76 12.92 14.58 14.73 
    ระยะเวลำช ำระหน้ี วนั 28.71 24.93 26.52 28.24 25.03 24.78 
    Cash Cycle วนั 105.85 123.44 146.11 106.93 123.65 147.85 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร 
    อตัรำก ำไรขั้นตน้ 

 
% 

 
21.98 

 
19.29 

 
24.24 

 
20.94 

 
17.69 

 
24.24 

    อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 10.99 4.99 10.68 10.80 4.84 12.39 
    อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร % 150.94 37.28 112.00 149.60 38.75 113.16 
    อตัรำก ำไรสุทธิ % 9.52 4.27 8.42 9.38 4.17 10.15 
    อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 10.35 4.66 9.14 10.21 4.53 11.12 
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
    อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์

 
% 

 
9.38 

 
4.25 

 
8.32 

 
9.27 

 
4.14 

 
10.12 

    อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร % 3.88 4.07 4.33 3.83 3.99 4.33 
    อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ เท่ำ 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 
อตัรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน 
    อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
เท่ำ 

 
0.10 

 
0.09 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.09 

 
0.10 

    อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล % 87.0 63.08 63.76 - - - 
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14. กำรวเิครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ในปี 2558 ท่ีผ่ำนมำ สถำนกำรณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ยงัถือวำ่อยูใ่นระหวำ่งกำรฟ้ืนตวัข้ึนอยำ่งชำ้ ซ่ึงเป็นไป

ตำมภำวะกำรชะลอตวัเศรษฐกิจโลก ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงถือเป็นคู่คำ้ท่ีส ำคญัของบริษทั แมจ้ะมีกำรปรับตวัเลข 

GDP ข้ึนในไตรมำสท่ี 3 ของปีก่อน แต่ภำพรวมเศรษฐกิจยงัคงเปรำะบำง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ยอดคำ้ปลีกภำยในประเทศท่ี

หดตวัลง อีกทั้ งเงินเฟ้อพ้ืนฐำนก็ยงัคงติดลบต่อเน่ือง แมว้่ำในปี 2558 สถำณกำรณ์ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน

เงินตรำโดยเฉพำะเงินบำทต่อเหรียญสหรัฐท่ีอ่อนตวัลงอยำ่งต่อเน่ืองจะส่งผลท่ีดีต่อบริษทัในฐำนะผูส่้งออก ดงัจะเห็นได้

จำกกำรท่ีบริษทัและบริษทัย่อยมีรำยไดร้วมจำกกำรขำยในปี 2558 ตำมงบกำรเงินรวม สูงข้ึนเล็กน้อย ท่ีมูลค่ำ 1,419.89 

ลำ้นบำท เม่ือเทียบกับยอดขำยในปี 2557 ท่ีมีมูลค่ำ 1,413.56 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.45 อย่ำงไรก็ตำม 

ค่ำเงินบำทท่ีอ่อนค่ำลงอยำ่งต่อเน่ืองน้ี อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในอนำคตของบริษทัในแง่

ของรำคำดว้ยเช่นกนั โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย มียอดขำยสินคำ้รวมท่ีปริมำณ 21,873.14 ตนั ลดลงจำกปี 2557 ท่ีมีปริมำณ

ยอดขำย 22,778.44 ตัน หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.97 อย่ำงไรก็ตำม ด้วยนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนท่ีมี

ประสิทธิภำพ เพ่ือสะทอ้นตน้ทุนกำรผลิตท่ีแทจ้ริง และปัจจยัเร่ืองสถำนกำรณ์รำคำน ้ ำมนัโลกท่ีลดลงอยำ่งต่อเน่ืองในปี 

2558 ท่ีผ่ำนมำ ส่งผลให้บริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนกำรผลิตไดเ้ป็นอยำ่งดี โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลก ำไร

สุทธิตำมงบกำรเงินรวมมูลค่ำ 119.56 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 97.86 เม่ือเทียบกบัก ำไรสุทธิมูลค่ำ 60.43 ลำ้น

บำท ในปี 2557 โดยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ในปี 2558 ร้อยละ 24.24 เพ่ิมข้ึนจำกอตัรำก ำไรขั้นตน้ในปี 2557 ท่ีร้อยละ 19.29 

ส่งผลให้บริษทัและบริษทัยอ่ย มีอตัรำก ำไรสุทธิในปี 2558 เท่ำกบัร้อยละ 8.42 ซ่ึงสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัอตัรำก ำไรสุทธิในปี 
2557 ท่ีร้อยละ 4.27 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญัมำกกวำ่ร้อยละ 20 โดยมีก ำไรสุทธิสูงข้ึนร้อยละ 

97.86 เม่ือเทียบกบัปีก่อน อนัเน่ืองมำจำกปัจจยัหลกัของกำรอ่อนตวัของค่ำเงินบำทอยำ่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัค่ำเงินเหรียญ

สหรัฐระหวำ่งปี 2558 เทียบกบัปี 2557 โดยมีค่ำเฉล่ียอตัรำแลกเปล่ียนเงินบำทต่อเหรียญสหรัฐท่ี 34.26 บำท/เหรียญสหรัฐ 

และ 32.48 บำท/เหรียญสหรัฐ ตำมล ำดบั ส่งผลให้บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยสูงข้ึนแมป้ริมำณขำยสินคำ้รวมจะลดลง 

ในขณะท่ีบริษทัมีปริมำณกำรผลิตท่ีลดลงประกอบกบักำรบริหำรจดักำรตน้ทุนขำย รวมไปถึงรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลกท่ี

ลดลงอยำ่งต่อเน่ืองในปีท่ีผ่ำนมำ ส่งผลให้ตน้ทุนขำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรลดลงร้อยละ 5.71 และร้อยละ 
7.43 ตำมล ำดบั บริษทัจึงมีอตัรำก ำไรสุทธิสูงข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั  

บริษทัไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือลดภำระค่ำใชจ่้ำย และเพ่ือควำมสะดวกในกำรบริหำร

จดักำร โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2558 มีมติให้เลิกกิจกำรบริษทัยอ่ย คือ

บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั (AFP) ซ่ึงบริษทัถือครองหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน 120 ลำ้นบำท 

และทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 30 ลำ้นบำท อน่ึง บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั ไดห้ยดุกำรด ำเนินกิจกำรแลว้ตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 เน่ืองจำกบริษทัหยดุขำยสินคำ้ผ่ำนบริษทัย่อยดงักล่ำว และปัจจุบนั บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง 
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จ ำกดั อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินพิธีกำรจดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และจะด ำเนินกำร
ช ำระบญัชีต่อไป 

บริษทัมีรำยกำรท่ีมิไดเ้กิดข้ึนประจ ำในงบกำรเงินประจ ำปี 2557 และ 2558 ดงัน้ี 

ปี 2557 

 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรจ ำนวน 9.4 ลำ้นบำท แสดงในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร ซ่ึงเกิดจำกกำรจ่ำยช ำระคืนภำษีซ้ือท่ีไม่มีสิทธิขอคืนและ
เบ้ียค่ำปรับเงินเพ่ิม 

ปี 2558 

 บริษทัมีรำยได้เงินปันผลจำกบริษัทย่อย 16.80 ลำ้นบำท แสดงในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะ

กิจกำร ซ่ึงเกิดจำกเงินปันผลจำกบริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนิน

พิธีกำรจดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และกำรด ำเนินกำรช ำระ
บญัชี 

 บริษทัมีก ำไรจำกกำรเลิกกิจกำรของบริษทัย่อย  คือ บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั จ ำนวน 7.83  

ลำ้นบำท แสดงในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร   

ในปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัไม่ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี มีเพียงกำรเปล่ียนแปลงตำมมำตรฐำนกำรบญัชี

ฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช ้แต่กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินอยำ่งมีนยัส ำคญั 

ในปี 2559 สภำวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่คำ้ท่ีส ำคญัของบริษทั เช่นประเทศญ่ีปุ่น อำจยงัคงฟ้ืนตวัในระดบั

ท่ีช้ำๆ ต่อไปอนัเป็นผลมำจำกกำรลงทุนท่ีซบเซำ กำรคำ้ชะลอตัว และรำคำสินคำ้อุปโภคบริโภคตกต ่ำ รวมถึงภำค

กำรเกษตรของประเทศไทยท่ีอำจประสบปัญหำภยัแลง้ ซ่ึงส่งผลต่อปริมำณและคุณภำพของวตัถุดิบ อยำ่งไรก็ตำม บริษทั

ไดเ้ล็งเห็นถึงปัจจยัท่ีอำจส่งผลกระทบในกำรด ำเนินธุรกิจท่ำมกลำงสภำวกำรณ์น้ี และพยำยำมท่ีจะก ำหนดนโยบำยกำร

ด ำเนินงำนให้สอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์เช่น นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรตน้ทุนท่ีด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเน่ืองโดยกำร

คดัเลือกผลผลิตท่ีมีคุณภำพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลดค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิต กำรศึกษำควำมตอ้งกำรสินคำ้ในตลำดใหม่

นอกเหนือจำกคู่คำ้ในปัจจุบนั และกำรด ำเนินนโยบำยศึกษำกำรลงทุนในต่ำงประเทศเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเพำะปลูกและส่งเสริม

กำรปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เพ่ือน ำมำเป็นวตัถุดิบในกำรผลิตสินคำ้ รวมไปถึงกำรด ำเนินกำรปรับปรุงนโยบำยกำร

ติดตำมอตัรำแลกเปล่ียนอยำ่งใกลชิ้ด เพ่ือกำรใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินเช่นสญัญำกำรซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ได้

อยำ่งเหมำะสมกบัแนวโนม้สถำนกำรณ์ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ นอกจำกน้ีปัจจยัเร่ืองรำคำน ้ ำมนัโลกท่ี
ลดลงและอำจรักษำระดบัรำคำในปีหนำ้ อำจส่งผลดีต่อผลประกอบกำรในแง่ของกำรควบคุมตน้ทุนกำรผลิตไดดี้ข้ึน 
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สรุปผลการด าเนินงานทางการเงนิ 

โครงสร้างรายได้ 

1. รำยไดจ้ำกกำรขำย 

แหล่งท่ีมำของรำยไดห้ลกัยงัคงมำจำกกำรขำยสินคำ้ประภทพืชผกัแช่เยือกแข็ง เช่น ถัว่แระแช่แข็ง ถัว่แขกแช่

แขง็ ขำ้วโพดหวำนแช่แข็ง ขำ้วโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และผกัรวมแช่แขง็ โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยตำมงบรวมจ ำแนกตำม
โครงสร้ำงกำรขำยไดด้งัน้ี 

รำยได ้ มูลค่ำ (ลำ้นบำท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 
2556 2557 2558 2556 2557 2558 

รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ 1,401.61 1,401.70 1,401.40 (0.04) 0.09 (0.02) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 15.89 11.86 18.49 (28.84) (25.36) 55.90 

รำยไดร้วมจำกกำรขำย 1,426.50 1,413.56 1,419.89 (4.36) (0.91) 0.45 

ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม 1,419.89  ลำ้นบำท ซ่ึงแบ่งเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยใน

ประเทศคิดเป็นร้อยละ 1.32 ของรำยไดร้วมจำกกำรขำย เพ่ิมข้ึนจำกสัดส่วนร้อยละ 0.85 เม่ือเทียบกบัปี 2557 โดยใน

ปีท่ีผำ่นมำ บริษทัไดท้ ำกำรหยดุขำยสินคำ้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยและบริษทัไดด้ ำเนินกำรขำยสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ของบริษทั

ย่อยโดยตรงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำต่ำงประเทศ โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศในปี 2558 คิดเป็น

อตัรำส่วนร้อยละ 98.69 ของรำยไดร้วม ลดลงเล็กนอ้ยจำกอตัรำส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศในปี 2557 ท่ีร้อย
ละ 99.16  

รำยไดร้วมจำกกำรขำยในปี 2558 มีมูลค่ำ 1,419.89 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัรำยไดร้วมจำกกำรขำยในปี 2557 ท่ีมี

มูลค่ำ 1,413.56 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.45 อนัเป็นผลมำจำกอตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ียอำ้งอิงธนำคำรแห่ง

ประเทศไทยในปี 2558 ท่ี 34.26 บำท/เหรียญสหรัฐ ซ่ึงอ่อนค่ำลงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ียในปี 2557 ท่ี  32.48 บำท/

เหรียญสหรัฐ คิดเป็นอตัรำอ่อนค่ำลงร้อยละ 5.48 อยำ่งไรก็ตำม ปริมำณกำรขำยสินคำ้ลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับ

ปริมำณกำรขำยสินคำ้ในปี 2557 อนัเน่ืองมำจำกประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นประเทศคู่คำ้ท่ีส ำคญัมีภำวะกำรหดตวัของยอด
คำ้ปลีกในประเทศจำกกำรฟ้ืนตวัอยำ่งชำ้ๆของภำวะเศรษฐกิจ 

2. รำยไดอ่ื้น 

ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดอ่ื้น 12.30 ลำ้นบำท ลดลงจำกรำยไดอ่ื้นในปี 2557 ท่ี 19.79 ลำ้นบำท 

หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 37.81 โดยมีสำเหตุหลกัจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำท่ีลดลง 

ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขำยของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2558 มีมูลค่ำ 1,075.89 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 5.71 เม่ือเทียบกับปี 
2557 ซ่ึงมีมูลค่ำ 1,140.89 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกปัจจยัดงัน้ี 
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 ตน้ทุนวตัถุดิบในปี 2558 ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจำกในปีท่ีผ่ำนมำปริมำณขำยสินคำ้ลดลง 

และบริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรและควบคุมคุณภำพวตัถุดิบท่ีรับซ้ือไดดี้ข้ึนจำกกำรปรับปรุงวิธีเก็บ

เก่ียวของเกษตรกร ส่งผลให้บริษทัมีประสิทธิภำพในกำรผลิตท่ีดีข้ึน รวมถึงประกอบกบักำรปรับปรุง
นโยบำยตน้ทุนสินคำ้ใหส้ะทอ้นควำมเป็นจริงในกำรผลิตมำกยิง่ข้ึน 

 ตน้ทุนโสหุ้ยกำรผลิตลดลง เม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจำกตน้ทุนค่ำน ้ ำมนัเตำลดลง จำกสถำนกำรณ์

รำคำน ้ ำมนัโลกท่ีลดลงอยำ่งต่อเน่ืองในปี 2557 โดยรำคำน ้ ำมนัเตำเฉล่ียในปี 2557 เท่ำกบั 27.61 บำท

ต่อลิตร ในขณะท่ีรำคำน ้ ำมนัเตำเฉล่ียในปี 2558 เท่ำกบั 20.91 บำทต่อลิตร นอกจำกน้ี ค่ำไฟฟ้ำ และ
ค่ำแรงงำน ลดลงเน่ืองจำกบริษทัมีกิจกรรมกำรผลิตลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2558 เท่ำกบั 177.90 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2557 ท่ี 
192.33 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 7.43 โดยมีปัจจยัหลกัดงัน้ี 

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่งในประเทศลดลงอนัเน่ืองมำจำกค่ำน ้ ำมนัรถขนส่งลดลงอยำ่งต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปี 

2558  

 ค่ำขนส่งออกซ่ึงประกอบไปดว้ยค่ำจำ้งรถขนส่งสินคำ้ไปยงัท่ำเรือเพ่ือกำรส่งออก ค่ำด ำเนินพิธีกำรทำง

ศุลกำกร ลดลงเน่ืองจำกค่ำน ้ ำมนัท่ีลดลงจำกสถำนกำรณ์รำคำน ้ ำมนัโลกตกต ่ำ และปริมำณขำยในปี 

2558 ของบริษทัท่ีลดลงท ำใหมี้กิจกรรมกำรขนส่งนอ้ยลง 

 ค่ำเบ้ียปรับเงินเพ่ิมและภำษีซ้ือส่วนท่ีไม่มีสิทธิขอคืนลดลงเน่ืองจำกเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 

และเป็นรำยกำรท่ีมิไดเ้กิดข้ึนเป็นประจ ำ 

อตัราก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ในปี 2558 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 24.24 จำกร้อยละ 19.29 ในปี 2557 และมี

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2558 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10.68 จำกร้อยละ 4.99 ในปี 2557 อนัเป็นผลมำจำกกำรอ่อน

ตวัอย่ำงต่อเน่ืองของค่ำเงินบำทต่อเหรียญสหรัฐ ปริมำณกำรผลิตท่ีลดลง และกำรบริหำรจัดกำรตน้ทุนขำย รวมถึง

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ประกอบกบัปัจจยัรำคำน ้ ำมนัท่ีลดลงอยำ่งต่อเน่ืองซ่ึงส่งผลใหค้่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตและค่ำ

ขนส่งลดลง อย่ำงไรก็ตำม ควำมผนัผวนจำกอตัรำแลกเปล่ียนค่ำเงิน ส่งผลให้บริษทัมีผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
มูลค่ำ 26.78 ลำ้นบำท ลดลงเลก็นอ้ยจำกปี 2557 ซ่ึงมีมูลค่ำ 29.63 ลำ้นบำท 

ภาษีเงนิได้ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นปี 2558 รวม 32.07 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 218.58 เม่ือเทียบกบั

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นปี 2557 ท่ี 10.07 ลำ้นบำท โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั

เน่ืองมำจำกบตัรส่งเสริมกำรลงทุนของบริษทัซ่ึงไดรั้บยกเวน้กำรเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิเป็นเวลำแปดปี
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นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร และไดรั้บลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส ำหรับก ำไรสุทธิในอตัรำร้อย

ละห้ำสิบของอตัรำปกติอีกห้ำปีนบัจำกระยะเวลำแปดปีแรกส้ินสุดลง ไดส้ิ้นสุดอำยลุงในวนัท่ี 31 ตุลำคม 2557 ส่งผลให้
บริษทัช ำระภำษีสูงข้ึนในอตัรำร้อยละ 20 

ก าไรสุทธิ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิในปี 2558 เท่ำกบั 119.56 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัร้อยละ 97.86 เม่ือ

เทียบกบัก ำไรสุทธิในปี 2557 ท่ี 60.43 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนท่ีร้อยละ 4.27 เป็นร้อยละ 8.42 

ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีเป็นผลมำจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินบำทเทียบกบัเงินเหรียญ

สหรัฐท่ีอ่อนค่ำลงอย่ำงต่อเน่ืองภำยในปี 2558 ซ่ึงมีอตัรำระหวำ่ง 32.51 – 36.01 บำทต่อเหรียญสหรัฐ รวมไปถึงตน้ทุน

ขำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ท่ีลดลงจำกนโยบำยกำรบริหำรตน้ทุน ปริมำณกำรผลิตท่ีลดลง และปัจจยับวก
จำกรำคำน ้ ำมนัโลกท่ีลดลงอยำ่งต่อเน่ือง 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั มูลค่า (ล้านบาท) เพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,426.50 1,413.56 1,419.89 (4.36) (0.91) 0.45 
ตน้ทุนขำย 1,112.92 1,140.89 1,075.74 0.19 2.51 (5.71) 
ก ำไรขั้นตน้ 313.58 272.67 344.15 (17.64) (13.05) 26.21 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 193.70 192.33 178.05 (3.93) (0.70) (7.50) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกั
ตน้ทุนทำงกำรเงินและภำษี 

156.72 70.49 151.63 (24.81) (55.02) 115.10 

ก ำไรสุทธิ 135.82 60.43 119.56 (22.27) (55.51) 97.86 
ก ำไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี 
ค่ำเส่ือม และค่ำตดัจ ำหน่ำย 

216.41 130.77 202.47 (19.90) (39.75) 54.83 

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรม
ด ำเนินงำน 

180.95 29.95 186.19 (21.73) (83.45) 521.67 

ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 0.36 0.16 0.31 
มูลค่ำทำงบญัชีต่อหุน้ (บำท) 3.48 3.33 3.54 
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อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 2556 2557 2558 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 11.68 12.90 11.61 
อตัรำส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่ำ) 7.37 7.07 6.47 
อตัรำก ำไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 21.98 19.29 24.24 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ร้อยละ) 10.99 4.99 10.68 
อตัรำก ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 9.52 4.27 8.42 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) 10.35 4.66 9.14 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 9.38 4.25 8.32 
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่ำ) 0.10 0.09 0.10 

ฐานะทางการเงนิของบริษัท 

สินทรัพย์ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มูลค่ำ 1,488.60 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกสินทรัพย์

รวมในปีก่อนท่ี1,387.03 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.32 โดยมีปัจจัยหลกัจำก เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

รวมถึงเงินลงทุนชัว่ครำวในรูปแบบของเงินฝำกประจ ำ จำก 468.88 ลำ้นบำท เป็น 559.79 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็น

ร้อยละ 19.39 เม่ือเทียบกบัปีก่อน อนัเน่ืองมำจำกก ำไรสุทธิในปี 2558 ท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัมีกระแสเงินสดรับจำกกำร
ด ำเนินงำนมำกข้ึน 

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนในปี 2558 มูลค่ำ 78.78 ลำ้นบำท ลดลงจำกลูกหน้ีกำรคำ้ในปี 2557 ท่ีมีมูลคำ่ 91.58 

ลำ้นบำท โดยมีลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระมูลค่ำ 72.06 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.82 ของลูกหน้ีกำรคำ้รวม 

โดยบริษทัมีนโยบำยกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อลูกหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ำกบัจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะเรียกเก็บจำกลูกหน้ีไม่ได ้โดย

พิจำรณำจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บหน้ีและฐำนะของลูกหน้ีในปัจจุบัน ในปีท่ีผ่ำนมำลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษัท
สำมำรถช ำระหน้ีไดต้ำมก ำหนดระยะเวลำ 

หนีสิ้น 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มูลค่ำ 139.68 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกเวลำเดียวกนั

ของปีก่อนท่ี 119.53 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.85 เน่ืองมำจำกบริษทัมีภำษีคำ้งจ่ำยสูงข้ึนจำกปีก่อนอยำ่งมีนยัส ำคญั 

กล่ำวคือภำษีคำ้งจ่ำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 1.66 ลำ้นบำท เทียบกบัภำษีคำ้งจ่ำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ซ่ึงมี

มูลค่ำ 13.00 ลำ้นบำท โดยมีปัจจยัจำกกำรส้ินสุดของช่วงระยะเวลำช ำระภำษีในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ ซ่ึงเป็นไป

ตำมสิทธิประโยชน์จำกบตัรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงหมดอำยลุงในวนัท่ี 31 ตุลำคม 2557 ท ำให้บริษทัตอ้งเร่ิมช ำระภำษีใน
อตัรำร้อยละ 20 
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ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันด้ำนหน้ีสินนอกเหนือจำกภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำย ุประกอบไปดว้ย  

 สัญญำซ้ือลิขสิทธ์ิกำรใชโ้ปรแกรมและว่ำจำ้งท่ีปรึกษำในกำรออกแบบระบบดงักล่ำวประมำณ 0.5 ลำ้น

บำท 

 สญัญำวำ่จำ้งท่ีปรึกษำทำงกำรเงินในกำรลงทุนในประเทศเมียนมำร์ โดยมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินตำม

สญัญำเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1.2 ลำ้นบำท 

 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดจำกกำรท่ีธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนับริษทัต่อหน่วยงำนรำชกำรเป็นจ ำนวน

เงินประมำณ 10.1 ลำ้นบำท 

 บริษทัมีกำรจำ้งผูรั้บเหมำส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงและซ่อมแซมอำคำรหอ้งเยน็เป็นจ ำนวนเงิน 35.82 ลำ้น

บำท 

บริษทัและบริษทัยอ่ยสำมำรถช ำระหน้ีสินในงบดุลและจำกภำระผกูพนัดงักล่ำวไดเ้น่ืองจำกกำรมีสภำพคล่องท่ี

เพียงพอ โดยในปี 2558 บริษทัมีอตัรำส่วนสภำพคล่อง 11.61 เท่ำ และอตัรำส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 6.47 เท่ำ จำกปริมำณ

สินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของเงินสดและเทียบเท่ำเงินสด 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพำท หรือกำรถูกฟ้องร้องท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษทั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เท่ำกบั 1,348.94 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก 

1,267.50 ลำ้นบำท เม่ือช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2557 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.43 โดยบริษทัมีผลก ำไรสะสมในส่วนท่ียงั

ไม่ไดจ้ดัสรรมำกข้ึนจำก 780.24 ลำ้นบำทในปี 2557 เป็น 861.68 ลำ้นบำทในปี 2558 คิดเป็นอตัรำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.44 
อนัเน่ืองมำจำกบริษทัมีผลประกอบกำรท่ีดีข้ึน 

กระแสเงนิสดและโครงสร้างเงนิทุน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2558 มำกข้ึนจำกปี 2557 ท่ี 29.95 ลำ้นบำท เป็น 

186.19 ลำ้นบำทอนัเน่ืองมำจำกปริมำณเงินสดรับจำกลูกคำ้ต่ำงประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินบำทท่ีอ่อนค่ำลง

เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐ โดยบริษทัมีกำรใชเ้งินสดเพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมอำคำรและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรมูลค่ำ 25.71 

ลำ้นบำท และใชไ้ปในกำรซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใชใ้นส ำนักงำน 0.92 ลำ้นบำท และใชไ้ปในกำรจ่ำยเงินปันผล 
38.08 ลำ้นบำท 

 บริษทัมีอตัรำส่วนสภำพคล่องในปี 2558 ท่ี 11.61 เท่ำ ลดลงเลก็นอ้ยจำก 12.90 เท่ำในปีก่อน โดยสินทรัพยส่์วน

ใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงมีอตัรำส่วนร้อยละ 76.98 ในขณะท่ีบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียน

เพียงร้อยละ 6.63 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจำ้หน้ีกำรคำ้ และไม่มีเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงถือไดว้ำ่มี
สภำพคล่องท่ีเพียงพอ  
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 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกูย้มืเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในระหวำ่งปี 2558 โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย
มีสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้สูงข้ึนเลก็นอ้ย คือ 0.10 เท่ำ เพ่ิมข้ึนจำก 0.09 เท่ำในปี 2557 

ตารางสรุปฐานะทางการเงนิทีส่ าคญั 

ขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั มูลค่ำ (ลำ้นบำท) เพิ่มข้ึน (ลดลง) ร้อยละ สดัส่วนต่อสินทรัพยร์วม 
2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

สินทรัพยห์มุนเวียน          
เงินสดและเงินลงทุนชัว่ครำว 581.93 468.88 559.79 3.94 (19.43) 19.39 40.02 33.80 37.60 
สินคำ้คงเหลือ 339.47 436.67 451.87 (4.86) 28.63 3.48 23.35 31.48 30.36 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 135.64 116.41 134.35 19.97 (14.17) 15.41 9.33 8.39 9.02 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,057.04 1,021.96 1,146.01 2.65 (3.32) 12.14 72.69 73.68 76.98 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน          

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 367.99 347.23 328.03 (3.49) (5.64) (5.53) 25.31 25.03 22.04 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 29.11 17.84 14.59 (5.29) (38.74) (18.22) 2.00 1.29 0.98 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 397.11 365.07 342.62 (3.62) (8.07) (6.15) 27.31 26.32 23.02 
สินทรัพยร์วม 1,454.15 1,387.03 1,488.62 0.86 (4.62) 7.32 100.00 100.00 100.00 

หน้ีสินหมุนเวียน 92.02 79.23 98.74 (18.93) (13.90) 24.63 6.33 5.71 6.63 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 35.30 40.30 40.93 19.31 14.17 1.57 2.43 2.91 2.75 

หน้ีสินรวม 127.32 119.53 139.68 (11.02) (6.11) 16.85 8.76 8.62 9.38 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,326.83 1,267.50 1,348.94 2.17 (4.47) 6.43 91.24 91.38 90.62 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

      

 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2558 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ ่ง

ประกอบด้วย     งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆและได้

ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2558 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบ

แสดงการเปลี ่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้ส ุดว ัน

เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่น

ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบ

การเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี 

ขำ้พเจ้ำเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดให้ขำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ รวมถึง
วำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลอืกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี  ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสีย่งจาก

การแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน  ไมว่่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการ

ประเมินความเสีย่งดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในที่เก่ียวข้องกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงิน

โดยถกูต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงค์ใน

การแสดงความเห็นตอ่ประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม

ของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที่จดัท าขึน้โดยผู้บริหาร  รวมทัง้

การประเมินการน าเสนอของงบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2557 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 172,884,587 259,786,030 129,142,093

เงินลงทนุชัว่คราว 7 296,000,000 300,000,000 290,000,000

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 91,582,071 78,777,184 91,561,035

ลูกหน้ีชาวไร่ 9 24,830,901 24,390,237 24,830,901

ลูกหน้ีจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อย 11 -                      31,180,508 -                      

สินคา้คงเหลือ 10 436,665,630 451,872,687 436,665,630

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,021,963,189 1,146,006,646 972,199,659

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษทัย่อย 12 -                      -                      23,353,658

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 347,231,135 328,028,136 347,150,536

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14 6,751,545 7,497,315 6,751,545

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 9,323,351 7,046,170 9,094,351

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,760,986 43,419 1,760,086

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 365,067,017 342,615,040 388,110,176

รวมสินทรัพย์ 1,387,030,206 1,488,621,686 1,360,309,835

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่  31 ธันวำคม  2558

บาท



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2558 2557

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 74,187,092 82,160,665 72,768,713

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,664,468 13,000,451 957,239

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,377,117 3,583,531 3,346,266

รวมหนี้สินหมุนเวียน 79,228,677 98,744,647 77,072,218

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 40,303,820 40,934,900 40,303,820

รวมหนี้สิน 119,532,497 139,679,547 117,376,038

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น - มูลคา่หุ้นละ 1 บาท  

     ทนุจดทะเบียน 

        หุ้นสำมญั  381,146,251 หุ้น 381,146,251 381,146,251 381,146,251

     ทนุท่ีออกและช ำระแลว้

         หุ้นสำมญั  381,145,725 หุ้น 381,145,725 381,145,725 381,145,725

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 68,000,000 68,000,000 68,000,000

ก าไรสะสม

     จดัสรรเพ่ือทนุส ารองตามกฎหมาย 18 38,115,000 38,115,000 38,115,000

     ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 780,236,984 861,681,414 755,673,072

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,267,497,709 1,348,942,139 1,242,933,797

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,387,030,206 1,488,621,686 1,360,309,835

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที่  31 ธันวำคม  2558

บาท

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายไดจ้ากการขาย 1,419,894,639 1,413,563,770 1,419,894,639 1,386,115,871

ตน้ทนุขาย (1,075,741,851) (1,140,891,010) (1,075,741,851) (1,140,891,010)

ก ำไรขั้นต้น 344,152,788 272,672,760 344,152,788 245,224,861

รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัย่อย 5.3 -                     -                     16,799,993 -                    

ก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อย 11 -                     -                     7,826,850 -                    

รายไดอ่ื้น 12,304,722 19,786,397 11,889,373 19,476,309

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 356,457,510 292,459,157 380,669,004 264,701,170

คา่ใชจ่้ายในการขาย (93,736,556) (100,515,836) (93,736,556) (87,221,743)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (84,310,772) (91,816,981) (84,187,354) (87,425,652)

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน (26,779,057) (29,632,910) (26,779,057) (22,921,227)

   รวมคา่ใชจ่้าย (204,826,385) (221,965,727) (204,702,967) (197,568,622)

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 151,631,125 70,493,430 175,966,037 67,132,548

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (32,072,653) (10,067,343) (31,843,653) (9,360,319)

ก ำไรส ำหรับปี 119,558,472 60,426,087 144,122,384 57,772,229

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี

รำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

   ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 17 -                     (2,005,322) -                     (2,005,322)

   หกั ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 -                     401,065 -                     401,065

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 119,558,472 58,821,830 144,122,384 56,167,972

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 119,558,472 60,426,087 144,122,384 57,772,229

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     -                     -                     -                    

119,558,472 60,426,087 144,122,384 57,772,229

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 119,558,472 58,821,830 144,122,384 56,167,972

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     -                     -                     -                    

119,558,472 58,821,830 144,122,384 56,167,972

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.31 0.16 0.38 0.15

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม  2558

บาท

งบการเงินรวม

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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ทนุท่ีออก

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุ้น ส ารองตามกฎหมาย ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 381,145,725 68,000,000 38,115,000 839,568,686 1,326,829,411

เงินปันผลจ่าย 19 -                         -                         -                             (118,153,532) (118,153,532)

ก ำไรส ำหรับปี -                         -                         -                             60,426,087 60,426,087

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                         -                         -                             (1,604,257) (1,604,257)

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                         -                         -                             58,821,830 58,821,830

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 381,145,725 68,000,000 38,115,000 780,236,984 1,267,497,709

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 381,145,725 68,000,000 38,115,000 780,236,984 1,267,497,709

เงินปันผลจ่าย 19 -                         -                         -                             (38,114,042) (38,114,042)

ก ำไรส ำหรับปี -                         -                         -                             119,558,472 119,558,472

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                         -                         -                             -                                 -                         

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                         -                         -                             119,558,472 119,558,472

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 381,145,725 68,000,000 38,115,000 861,681,414 1,348,942,139

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม  2558

บาท

ก าไรสะสม



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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ทนุท่ีออก

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุ้น ส ารองตามกฎหมาย ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 381,145,725 68,000,000 38,115,000 817,658,632 1,304,919,357

เงินปันผลจ่าย 19 -                      -                          -                           (118,153,532) (118,153,532)

ก ำไรส ำหรับปี -                      -                          -                           57,772,229 57,772,229

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                      -                          -                           (1,604,257) (1,604,257)

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                      -                          -                           56,167,972 56,167,972

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 381,145,725 68,000,000 38,115,000 755,673,072 1,242,933,797

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 381,145,725 68,000,000 38,115,000 755,673,072 1,242,933,797

เงินปันผลจ่าย 19 -                      -                          -                           (38,114,042) (38,114,042)

ก ำไรส ำหรับปี -                      -                          -                           144,122,384 144,122,384

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                      -                          -                           -                               -                          

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                      -                          -                           144,122,384 144,122,384

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 381,145,725 68,000,000 38,115,000 861,681,414 1,348,942,139

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกจิกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม  2558

บาท

ก าไรสะสม
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กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 151,631,125 70,493,430 175,966,037 67,132,548

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน

        ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (38,602) (78,376) (38,602) (78,376)

        หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) (41,075) 41,075             (41,075) 41,075              

        ขาดทนุจากการปรับลดมูลคา่สินคา้ 1,260,484 114,697 1,260,484 114,697

        ก  าไรจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (583,841) (2,245,466) (436,855) (1,762,642)

        เงินปันผลรับจากบริษทัย่อย -                  -                   (16,799,993) -                   

        ก  าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อย -                  -                   (7,826,850) -                   

        คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 50,861,000 60,278,862 50,838,915 59,891,649

        ผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำยุ 4,614,180 6,120,567 4,614,180 6,095,206

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 207,703,271 134,724,789 207,536,241 131,434,157

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 11,505,650 4,527,072 11,507,911 3,301,585

     ลูกหน้ีชาวไร่ 481,739 14,772,827 481,739 14,772,827

     สินคา้คงเหลือ                          (16,467,541) (97,308,633) (16,467,541) (97,308,633)

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,717,567 (800)                 1,716,667 (800)                 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,195,583 (9,160,770) 3,528,962 (7,658,569)       

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 174,318 68,799             205,169 188,796            

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (3,983,100) (1,299,000)       (3,983,100) (1,299,000)       

เงนิสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 203,327,487 46,324,284      204,526,048 43,430,363       

รับคืนภาษีเงินได้ 1,331,600 -                   1,331,600 -                   

จ่ายภาษีเงินได้ (18,459,489)    (16,371,070)     (17,752,260)     (16,080,571)     

     เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 186,199,598 29,953,214 188,105,388 27,349,792       

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม  2558

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินลงทนุชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (4,000,000) 110,000,000 (10,000,000) 110,000,000     

เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนัลดลง -                  15,197,026 -                   -                   

เงินปันผลรับจากบริษทัย่อย -                  -                   16,799,993 -                   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดท่ีมีในบริษทัย่อย ณ วนัเลิกกิจการ (หมายเหตุ 11) (31,242,211) -                   -                   -                   

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 665,397 2,406,580 459,897 1,892,561

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 1) (25,723,860)    (39,825,349)     (25,723,860)     (39,812,358)     

เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (915,535)         (2,756,431)       (915,535)          (2,756,431)       

     เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (61,216,209) 85,021,826 (19,379,505) 69,323,772

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ

เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 2) (38,081,946)    (118,024,909)   (38,081,946)     (118,024,909)   

     เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (38,081,946)    (118,024,909)   (38,081,946)     (118,024,909)   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 86,901,443 (3,049,869) 130,643,937 (21,351,345)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 172,884,587 175,934,456 129,142,093 150,493,438

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัส้ินปี 259,786,030 172,884,587 259,786,030 129,142,093

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 1,664,468

1. เงินสดจ่ายในการซ้ืออาคารและอุปกรณ์

    รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ไดม้าในระหวา่งปีดงัน้ี

         อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าในระหวา่งปี (31,569,792) (39,636,719) (31,569,792) (39,623,728)

         เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 5,845,932 (188,630)          5,845,932 (188,630)          

        เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (25,723,860)    (39,825,349)     (25,723,860)     (39,812,358)     

2. เงินสดจ่ายเงินปันผล

         เงินปันผลจ่าย (38,114,042) (118,153,532) (38,114,042) (118,153,532)

         เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 32,096 128,623 32,096 128,623

         เงินสดจ่ายเงินปันผล (38,081,946)    (118,024,909)   (38,081,946)     (118,024,909)   

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน)และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม  2558

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 118 

 

 

 

           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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Dear Shareholders, 

In 2015, from consolidated financial statements, the company indicated net profit of THB 119.56 

million equivalent to earnings per share of THB 0.31 with the net profit margin of 8.4%. The total 

assets presented THB 1,488.62 million while debt to equity ratio revealed 0.10, and the liquidity 

ratio of 11.61 times. 

According to the consolidated financial statements for the year 2015, sales revenue for the year is 

THB 1,419.89 million, increased from previous year of THB 6.33 million, considered increased 

0.5% while net profit margin presented THB 119.56 million, increased from previous year of THB 

60.43 million, equivalent to the significant increase of 97.86%. The major contributions to the 

performance are the continuous depreciation of THB against USD, lower cost of goods sold due to 

improved quality of raw materials which result in the enhancing of production yield, decreased of 

wages, and the oil fuel and energy price that continuously decreased throughout the year from the 

global oversupply situation. 

The Company has an ideal and strong intention of virtuous in conducting business, acts in 

accordance with the laws of Thailand in order to resist misconduct and corruption, making 

communication and diffusion the policy of misconduct and corruption resistant to the customers, co-

traders, creditors, related units, company officials inclusive subsidiary company, business 

representative and the people to acknowledge and formulates the directors, executives and officials 

to hold practice according to the policy of misconduct and corruption resistant strictly caused in the 

year 2015, the company had received result of Anti-Corruption Progress Indicator in 3 stars level 

and had received Corporate Governance assessment in 4 stars level which were very good level. 

In the Board of Director’s Meeting no. 1/2016, the meeting has resolved and agreed to pay dividend 

to the shareholders amount 381,145,725 shares in the rate of Baht 0.20 per share, totaling Baht 

76,229,145.00 or considered 63.76% for dividend payout ratio, higher than the Company’s dividend 

policy which indicated the dividend payment shall not be not less than 60% of net profit. 

For the coming year of 2016, the company targeted its sales volume at 22,040 metric tons.  The 

Company strongly believes that with an endeavor and intention in work management shall make the 

company capable to conduct business with successfully and having good performance enabling the 

company to regularly pay dividend to the shareholders. 

 

 

 

(Mr. Prayoon Pholpipattanaphong) 

Chairman of the Board of Director 

26 February 2016 
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Report from the Company’s Board of Directors 

Dear Shareholders, 

The Company’s Board of Directors is responsible to the preparation of separate financial statements 

and consolidated financial statements of the company and its subsidiary, also the financial 

information that appeared in the form of annual data (type 56-1) and/or 2015 annual report.  Such 

financial statements have been prepared according to the generally accepted auditing standards in 

Thailand by selecting the appropriate accounting policy and holds practice regularly.  The Company 

used carefully discretion and reasonably estimated in management of financial statements inclusive 

having disclosed important data sufficiently in notes to financial statements. 

The Company’s Board of Directors are fully aware an important of managing the business 

operations under business ethics principle and good corporate governance, the company then 

appoints Committees, consists of Executives Committee, Audit Committee, Nomination and 

Remuneration Committee, Corporate Governance Committee, and Risk Management Committee 

purposely to allow these Committees to perform duty of corporate governance, advise management 

section to execute work under the laws frame, basis, discipline and practical point that are present of 

an organization that perform duty of corporate governance and arrange to have internal inspection 

section and efficient internal control system to ensure that accounting data is correct, having usage 

the company resources efficiently and capable to know its weak point in order to protect not to raise 

corruption and damage toward the business with important essence, having efficient management 

system under appropriate risk on business for sustainable growth. 

The Company’s Board of Directors fully recognized an important of misconduct protection in 

organization. Therefore, the resolution in the Board of Directors’ Meeting No. 4/2013 on 11 

November 2013, had resolved the company to declare intention to join an operation in misconduct 

resistant, and in the Board of Directors Meeting no. 1/2015 on 26 February 2015 resolved to consent 

the policy of misconduct and corruption resistant in writing in order to allow directors, executives 

and officials to hold practice of misconduct and corruption resistant to incur form and appearance 

earnestly, and later on 21 April 2015, the company has applied for a member of misconduct resistant 

partnership network for Thailand in order to create the awareness on the misconduct and corruption 

impact. 

In addition, the Company’s Board of Directors has played an important role toward good practical 

on society, community, environment and stakeholders equally.  Therefore, the Board of Directors 

then established the role, duty burden and responsibility of directors, executives and company 

officials that have to treat the shareholders, customers, co-trader, debtors, creditors, officials, 

competitors, society, community and environments in the business ethics principle of the company 

in order to allow the directors, executives and officials of the company to hold for practice to incur 

equality, transparent, justice and help together to promote development of society, community and 

environments to have strong, live together in sustainable and happy. 
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In the year 2015, the Board of Company’s had gather 7 meetings and had completely fulfilled the 

duty as director, also committed to the continuous improvement for the performance. Further, the 

Board of Directors had made self-assessment.  For result of assessment for the year 2015, the overall 

results indicated the effective and good performance for the duty of Board of Company. 

 

 

 

(Mr. Prayoon Pholpipattanaphong) 

Chairman of the Board of Directors 

26 February 2016 
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Message from the Chairman of the Audit Committee  

 

 

Dear Shareholders,  

 

As the Board of Company has resolved to nominate the Board of Audit Committee which comprise 

three independent non-executives directors, namely Mr. Amnuay Yossuck as Chairman of the Board 

of Audit Committee, Mr. Ampon Ruayfupant and Miss Darunee Ruangtham as Audit Committee to 

perform the duties assigned from the Board of Company which is according to the provision of The 

Stock Exchange of Thailand.  

During the year 2015, the Board of Audit Committee conducted 4 meetings by inviting Auditors, 

Management and Internal Auditor. The significant tasks could be summarized as follows: 

1. Reviewed the Financial Statements quarterly and Annual Financial Statements of 2015 

and adequately listen the clear explanations and report from the Management and 

Auditor in related subject, therefore, the Audit Committee were of a same opinion with 

the External Auditors that said quarterly annual financial statements were correct in 

essence in conformity with the generally accepted accounting principles. 

2. Reviewed the disclosure of connected and related information between the company, 

subsidiary company and concerned company and it was of opinion that such related 

information were adequately and correctly disclosed. 

3. Reviewed the compliance with the laws and regulation of Securities and Stock 

Exchange and related laws with the company business and not found any point in the 

matter of not acting in accordance with the law of Securities and Securities of Stock 

Exchange and related laws with the company business. 

4. Promoted the independence of internal audit operation, agreeing with annual internal 

audit plan and reviewing to have the adequacy and effective internal control system and 

risk management, evaluate to have the adequacy of internal control system accordance 

with guideline of The Securities and Exchange Commission (SEC) that are factor of 

Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information & 

Communication and Monitoring Activities. In summary, The Board of Audit Committee 

reviewed and determined that to have the adequacy and effective internal control system 

and risk management and found no significant weakness of control that may have 

adverse impact. 

5. Considered to propose the Board of Company for asking approval to appoint Auditor 

and audit fee for annual 2016 by proposing Auditor of AST Master Office who is 

independence and approved by the office of the SEC.  
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6. Verified and governance work performance of the director executives and officials to 

perform in accordance with anti-policy of misconduct and corruption strictly. From 

reviewed of internal audit operation with anti – corruption policy were not found 

misconduct and corruption. 

7. From self-assessment of the Board of Audit Committee which was an assessment of 

yearly result. For result assessment of annual 2015, sum up the results overall that 

effective in performing duty of the Board of Audit Committee and accordance with plan. 
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Part 1 

Business Performance 

1. Policy and overall business performance 

Chiangmai Frozen Foods Public Company Limited conducts business of producing and 

distributing frozen vegetables such as Frozen Soy Beans, Frozen Green Beans, Frozen 

Sweet Corns, Frozen Baby Corns chiefly, having overseas market distribution more than 

98%. 

1.1 Corporate philosophy, Vision, Mission, Value, and Business Goals 

Corporate philosophy 

Maximum satisfaction of the customers is the maximum aspiration of us. 

Vision 

We intend to develop for leadership sake in frozen agriculture products. 

Mission 

 The Company intends to develop and select vegetables of quality, clean, free from 

chemical and deliver the products quickly as required by the customers.     

 The Company intends to make a good investment return by seizure the principle of 

good corporate governance. 

Value 

 Shall treat toward the shareholders and ever group of stakeholders with equally and 

fair. 

 Shall always think of risk and manage the risk appropriately. 

 Shall create leadership to occur in every level of personal, promote to incur good 

working atmosphere with happy and safety in working. 

 Shall create good relationship with society, community and intend to maintain 

environment. 

 Shall create organization of quality and intend to reach an organization of learning. 

 Shall resist every form of misconduct and corruption. 

 Shall not violate and not support any activities that violate human rights. 
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                                                   Business Goals 

 Maintain the product quality always in standard. 

 Always strive to produce the goods to meet consumer requirement. 

 Seek the business expansion channel for maximum advantage to every stakeholder. 

 Fairly conduct business, not ruin an environment and promote of living together 

with good relationship between company and community. 

1.2 Significant change and development  

Nov. 1988 Established a company with register capital 50 million Baht with par value 10 

Baht per share. 

Apr. 1989 Built 1st plant at Nongjom, Sansai, Chiangmai on area 15 rais 36.6 square wahs 

and finished in Oct. 1989 

Dec. 1991 Increased register capital from 50 million Baht to be 125 million Baht. 

Jan. 1993 Permitted from The Stock Exchange of Thailand to be as register securities. 

Jan. 1993 Started buying-selling shares in The Stock Exchange of Thailand under the name 

“CM” 

Feb. 1994  Changed from company limited into Public Company Limited 

Mar. 1994 Built 2nd plant at Maefagmai, Sansai, Chiangmai on area 26 rais 29.9 square wahs, 

then finished  and started producing in Oct. 1995 

Nov. 1998 Increased register capital from 125 million Baht to be 210 million Baht. 

Apr. 2003 Joint investment with River Kway International Co., Ltd. in ratio 51:49 in 

Agrifood Processing Co., Ltd. with capital invested 120 million Baht, paid-up 30 

million Baht. 

Mar. 2004 Built cold storage at Maefagmai, Sansai, Chiangmai on area 8 rais 3 ngans 97 

square wahs and finished in Jul. 2005  

Jul. 2004 Bought capital investment in Agrifood Processing Co., Ltd.                                                               

from River Kway International  Co., Ltd. increased from 51% to 100%. 

May. 2005 Increased register capital from 210 million Baht to be 315 million Baht. 

May. 2005 Changed par value from original par value 10 Baht per share to be 1 Baht per 

share. 

May. 2007 Increased register capital from 315 million Baht to be 346 million Baht. 

May. 2009 Increased register capital from 346 million Baht to be 381 million Baht. 
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Aug. 2014 Conduct Feasibility study in Land procurement and establish subsidiary company 

in The Republic of the Union of Myanmar.  

Dec. 2014 From December 2014 onward, the company proceeded an exportation of Frozen 

Sweet Corns to over sea directly without passing Agrifood Processing Co., Ltd.  

Nov. 2015 The Board of Director resolved to liquidate Agrifood Processing Co., Ltd. 

(subsidiary Company) 

                  

Change of Controlling in the previous year 

From the tender offer for all securities from Northern Agricultural Co., Ltd., resulted, as of 

November 17, 2015, Northern Agricultural Co., Ltd., to be a major shareholder amount 

162,458,988 shares or come to 42.62% by having Mr. Prayoon Pholpipattanaphong which 

holds the share in Northern Agricultural Co., Ltd., 30% and is a shareholder of the company 

amount 306,517 shares or 0.08%   

On December 16, 2015, at the Board of Company Meeting no. 7/2015 resolved to change 

authorized director from original “Mr. Prayoon Pholpipattanaphong, Chairman or Mr. 

Prapas Pholpipattanaphong, Managing Director or Mr. Suwat Phongphasura to give 

signature with company seal” to be “Mr. Prayoon Pholpipattanaphong, Chairman or Mr. 

Ankoon Pholpipattanaphong, Managing Director or Mr. Prapas Pholpipattanaphong to give 

signature with company seal” with effective from January 1, 2016 onward. 

Change of Business Character in previous year 

The Company had canceled its export for Frozen Sweet Corns through Agrifood Processing 

Co., Ltd. (subsidiary company) and instead selling directly to customers. 

Change of Shareholder’s Structure, Management or Business performance in previous 3 

years 

As of December 26, 2013, Itochu Corporation held amount 50,440,665 shares and Itochu 

(Thailand) Ltd. held amount 25,789,335 shares total amount 76,230,000 shares, equivalent 

to 20%, had sold all holding shares to the followings: 

Name  of 

Purchasers 

Shares held before 

acquisition 

Shares acquired Shares held after 

acquisition 

 

Relationship 

Number of 

shares 

% Number of 

shares 

% Number of 

shares 

% 

1.Northern Agricultural 

Co., Ltd. 

66,755,700 17.51 16,770,400 4.40 83,526,100 21.91 None 

2.Mrs.Pornthip 

Ratanaamornpin 

- - 12,000,000 3.15 12,000,000 3.15 None 
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3.Mr.Supuck 

Pataratirakul 

- - 11,434,500 3.00 11,434,500 3.00 None 

4.Mr.Supoj 

Wongjirattikarn 

912,649 0.24 8,328,500 2.18 9,241,149 2.42 None 

5.Mr.Prasert 

Trichakraphop 

100,000 0.03 7,623,000 2.00 7,723,000 2.03 None 

6.Ms.Kornwika 

Vongsariyavanich 

- - 7,384,000 1.94 7,384,000 1.94 None 

7.Mr.Chatree 

Laowanichwith 

- - 7,353,600 1.93 7,353,600 1.93 None 

8.Mr.Thanit 

Vachareeyanukul 

- - 5,336,000 1.40 5,336,000 1.40 None 

Total 67,768,349 17.78 76,230,000 20.00 143,998,349 37.78  

On September 30, 2015 Northern Agricultural Co., Ltd., declared an intention to do tender 

offer and on November 17, 2015 summed up the results of doing tender offer as follows: 

Name  of 

Purchasers 

Shares held before 

acquisition 

Shares acquired Shares held after 

acquisition 

 

Relationship 

Number of 

shares 

% Number of 

shares 

% Number of 

shares 

% 

1.Northern Agricultural 

Co., Ltd. 

129,989,850 34.11 32,469,138 8.51 162,458,988 42.62 None 

Important incident in 2015 

 On September 30, 2015 Northern Agricultural Co., Ltd., declared an intention in 

holding securities for tender offer.  

 Received dividend from Agrifood Processing Co., Ltd., amount 16,799,993.00 Baht. 

 At Board of Company Meeting No. 6/2015 dated November 13, 2015 resolved to 

register dissolve Agrifood Processing Co., Ltd., (subsidiary company). 

 On December 16, 2015, at the Board of Company Meeting no. 7/2015 resolved to 

change authorized director from “Mr. Prayoon Pholpipattanaphong, Chairman or 

Mr. Prapas Pholpipattanaphong, Managing Director or Mr. Suwat Phongphasura to 

give signature with company seal” to be “Mr. Prayoon Pholpipattanaphong, 

Chairman or Mr. Ankoon Pholpipattanaphong, Managing Director or Mr. Prapas 

Pholpipattanaphong to signed with company seal” with effective from January 1, 

2016 onward. 
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1.3 Shareholding structure of the company group 

Division policy of company operation in group 

1 Northern Agricultural Co., 

Ltd. 

Is a company whose conducts business in 

agriculture which is not related with the main 

business of the company and no interrelated cross 

shareholding in which Mr. Prayoon 

Pholpipattanaphong is a major shareholder by 30% 

and is a shareholder in the company amount 

306,517 shares come to 0.08% 

Northern Agricultural Co., Ltd., as at Jan. 1, 2015 

holds the share in the company amount 83,526,100 

shares come to 21.91%  increased by buying during 

the year amount 46,463,750 shares total 

129,989,850 shares come to 34.11%, Later, on 

September 30, 2015 Northern Agricultural Co., 

Ltd., bought securities for Tender Offer  amount 

32,469,138 shares come to 8.51% made at 

December 31, 2015 held total share in the company 

162,458,988 shares come to 42.62% 

 

1.4 Relationship with business group of main shareholder  

Northern Agricultural Co., Ltd. having Mr. Prayoon Pholpipattanaphong as a major 

shareholder by 30% and performs duty as Chairman of Chiangmai Frozen Foods Public 

Company Limited.  Conducting business of the company with the business group of 

major shareholder has no conflict of interest and no interrelated cross shareholding. 
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2. Business performance character 

Structure of Revenue (Consolidated)      ( In Million Baht) 

 

     Products 2013 % 2014 % 2015 % 

Frozen Vegetables  1,426.50 100.0   1,413.56 100.0 1,419.89 100.0 

Others  - - - - - - 

Total sales 1,426.50 100.0 1,413.56 100.0 1,419.89 100.0 

Profit (loss) from exchange rate 17.72  (29.63)  (26.78)  

Others income 19.,12  19.79  12.30  

Total revenues 1,463.34  1,403.72  1,405.41  

 

     Product markets 2013 % 2014 % 2015 % 

Overseas 1,410.62 98.9   1,401.70 99.2  1,401.40 98.7 

Domestic   15.88   1.1      11.86 0.8       18.49 1.3  

Total sales 1,426.50 100.0 1,413.56 100.0 1,419.89 100.0 

Profit (loss) from exchange rate 17.72  (29.63)  (26.78)  

Others income 19.12  19.79  12,30  

Total revenues 1,463.34  1,403.72  1,405.41  

 

Nature of Customers Percentage 

Oversea Market Domestic Market Total 

Total sale value (Consolidated) 98.70 1.30 100.00 

 

Performance cycle Percentage 

2013 2014 2015 

1st Quarter 22.00 23.00 22.00 

2nd Quarter 31.00 28.00 29.00 

3rd Quarter 26.00 28.00 28.00 

4th Quarter 21.00 21.00 21.00 

Total              100.00              100.00                100.00 

 

Subsidiary company 

Agrifood Processing Co., Ltd., is a distributer (Export) of Frozen Sweet Corns. 
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Structure of revenue                                                                             (Unit : Thousand Baht)                                                                                                                                      

Particular 2013 % 2014 % 2015 % 

Overseas 263,115 99.2 233,393 100.0 - - 

Domestic 2,189 0.8 55 - - - 

Total sales 265,304 100.0 233,448 100.0 - - 

Profit (loss) from exchange rate 6,559  (6,712)  -  

Others income 596  955  .42  

Total revenues 272,459  227,691  .42  

 

2.1 Character of products 

Products of the company are of frozen vegetables products which is brought an 

agricultural products such as Soy Beans, Green Beans, Sweet Corns, Carrots, Baby 

Corns chiefly to pass the processing method such as selecting, cutting, washing, boiling 

then bring to freeze and keep in cold storage to wait for grading, contain and export by 

having efficient producing steps according to the various standards such as ISO 22000, 

FSSC 22000, HACCP, GMP, GAP.  The machines are up-to-date and the products are 

of quality, fresh, clean, tasty to correspond with the required customers. 

Investment promotion 

At present, the company has not received tax privilege from investment promotion 

certificate. 

2.2 Market and competition  

Marketing Strategy in previous year 

In the year 2015, the company has a target at 23,300 metric tons, whereas the company 

sold total at 21,873 metric tons less than target 1,427 metric tons or come to 6.1%, 

having total sale value 1,419.9 million Baht increased from previous year amount 6.3 

million Baht or come to 0.5%.  The Company has market share namely; is a major 

exporter products of Frozen Green Beans, Frozen Soy Beans and Frozen Sweet Corns 

by having total export portion 98.7%, sales Domestic 1.3 and having market share in 

Japan about 15% of above mentioned products.  For satisfaction degree of the customers 

are good to very good.  

Important of competitive tactics 

1. Listen every group of customers opinion along with return the customers 

expectation and requirement very quickly. 
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2. Develop quality of the goods to be of standardize in international level, free 

from chemical residue and additive continuously. 

3. Manage to deliver the goods efficiently and always in accordance with the 

customers requirement. 

4. Develop personnel to be of knowledgeable with capable and proceeding the 

work with maximum effectively. 

Advantages 

1. The company has a good relationship with the customers and join conduct 

business for a long time. 

2. High rank executives of the company are having experienced with knowledge 

of trading in agricultural products for a decade 

3. Main products of the company are the produces from agriculture of good 

quality, fresh and safety. 

4. The growing areas are of plentiful and able to grow throughout the year and 

few affect from natural peril such as  wind storm, heavy rain and flood when 

compare with the competitor country like China and Taiwan. 

Disadvantages 

1. The delivery distant both inland and sea are farther when compare to the 

competitor in overseas which make the delivery cost capital higher. 

2. Size of growing areas are mostly small and scatter in wide vicinity, oversee of 

growing areas is done harder when compare with the competitors in overseas. 

Target customers 

Main customers of the company are importer, big co-trader, representative and small 

customers which scatter the goods to the supermarket, various retail shops and producer 

in industrial foods and consumer groups of the company are mostly group of middle 

class up and business group that needs in the form of semi ready-made, clean, healthy 

and easy to consume. 

Pricing policy 

The Company has a policy to distribute the products at the price of capable to compete 

with the competitors both from domestic and overseas. 
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Distribution and distribution channels 

Most all the company’s products exported to the overseas through the distribution 

channels of:- 

1. Distribute through an importer and the representative. 

2. Distribute directly to the customers. 

Distribution portion in domestic and overseas 

The company distributes goods mainly to the overseas such as Japan, USA, Sweden, 

Denmark, Taiwan, China with about 98.7% and domestic sells to other small customers 

with about 1.3%. 

Main market of the company is Japan which is a country that likes to consume frozen 

products due to better quality in product or equivalent to competitor products in oversea.  

Therefore, satisfaction degree of the consumers toward company products are good to 

very good. 

Competition condition 

Competition condition does not so violent owing Frozen Vegetable products are the 

products of having consumption demand in considerably volume and the main market of 

the company is Japan.  Japanese customers are the customers of having consumption 

demand in the form of semi ready-made, fresh, clean, healthy and easy to eat.  Also 

Thailand is a country of plentiful and rather scarce of natural peril problem which differ 

from competitor country like China which always suffer from national peril problem 

that make irregular delivery which differ from the company goods that able to deliver 

the goods regularly the whole year round.   

Trade competitor of the company is a competitor in overseas that is China having 

business size adjacent with the company which the company has capable potential 

enough to be able to make competition both in quality, price and regularity in deliver.               

2.3 Procurement 

Products of the company produce from raw materials bought from the farmers in project 

through the collector of raw materials, covering areas of 16 provinces of Northern 

region such as: Chiang Mai, Chiang Rai, Phare, Nan, Phayao etc, in which the company 

will arrange seeds, fertilizers and insecticides to the farmers for substitution and the 

company shall buy their produces under guarantee price. During growing period, there 

will be the officer which is our agricultural promotion employee to provide knowledge 

and advice to the farmers for nursing, fertilizing and governance for using chemical in 

order to obtain quality of produces, safe for consumer and highest yield per rai. When 

the produces could harvest, the company would buy at guarantee price and deduct the 

expenses of seeds, fertilizers and insecticides from buying price of the produces. 
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Production capacity, production volume and production value 

Items Unit 2013 2014 2015 

Full production capacity of machinery Metric tons 42,000 42,000 42,000 

Actual production volume (depend on season 

and raw material volume) 

Metric tons 22,132 28,216 21,105 

Actual rate of usage capacity % 52.70 67.18 50.25 

Increase (decrease) rate of production volume % (15.57) 27.49 (25.20) 

Increase (decrease) rate of production value % (2.71) 12.64 (12.05) 

Remark: There are three production shifts. Actual production, which depends on the 

volume of raw materials supplied to the factory, ranges from one to three shifts. 

Buying portion of Raw Material: 

Domestic: Approximate 200 collectors of raw material at portion 97% 

Oversea  : The Company imports raw material at portion 3% 

Impact on environment 

Wasted water that passed the process of the company may impact on environment.  So 

the company takes to pass the system of reforming wasted water in order to meet the 

requirement quality of Department of Industrial Works formulated before to let to the 

system of drain water.  For the remainder of raw material from the process, the company 

will sell in the form of advantage to use as animal feed make no wasted things in this 

part to affect the environment. 

In the past 3 years, the company put effort to reduce environment impact to comply with 

laws carefully, thus the company has no any dispute or to be accused concerning 

environment impact.  

2.4 Undelivered goods 

Since the company produces the goods for selling all year and manage to deliver 

according to order regularly, so no any order that unable to deliver. 

3. Risk factors 

Raw material 

The Company is a manufacturer and distributor of Frozen Vegetables product which must 

use Soy Beans, Green Beans and Sweet Corns as important raw materials of producing 

capital and since these raw materials are the agriculture raw materials that mainly depends 

on the nature factors make the company may receive impact and incur some shortage of 

such raw materials.   

To serve this risk, the company would use the way of increasing more volume of producing 

in next stage due to raw materials could be able to grow 2-3 stages a year and harvesting life 
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is only about 60-90 days.  Therefore, if the problem arises in any stage of growing, the 

company would increase more growing area in next stage. 

Market 

The Company have presently exported Frozen Vegetables product to Japan market about 

93% of the total sale which this dependence on Japan market at high portion would impact 

the company business from their economic slowdown and/or change on the trade policy of 

such country. 

However, as the products of the company is food type that necessary for standard of living 

and Japanese peoples like to consume Frozen Soy Beans and Frozen Green Beans also the 

company has a good relationship with the customer throughout, so impact from depending 

on Japan market as a main would not be so risk. 

Exchange rate 

As the company have its value export more than 98.7% of the total sale and the company 

sells the products in US Dollar currency, so the company may receive impact due to stronger 

exchange rate, would make the company receive less Baht value from less exchange rate. 

The measurement to reduce risk in this case, the company has made a US exchange forward 

contract which can reduce moderate risk from foreign exchange rate in which the company 

will make forward sell contract for periods time 8 - 12 months make the company would be 

able to prevent risk in exchange rate approx. 10 months. 

Quality products 

Quality products that must free from chemical causes the company having risk in returning 

products from the customers if incapable to control the quality to free from chemical as 

agreed with the customers. 

The measurement of controlling quality products which is an impact incur from chemical 

residue, the company is available an inspection process strictly according to GMP standard 

in which the company has arranged detector for detecting chemical residue that having high 

efficient which presently the company available 2 detectors capable to detect the chemical 

residue more than 250 kinds whereas the company uses the chemical about 20 kinds. 

Management 

Board of Company comprise 6 directors that represented main shareholders which are of 

experience in agricultural business for a long time and 4 Independent Directors jointly 

formulate the policy to the Board of Executive, take care and control operation of the Board 

of Executive continuously and efficiency. 

Board of Executive comprise 4 high rank executive team which each of person is of 

knowledgeable and competent in managing agricultural business excellently, having scatter 

an authority in management and decision appropriately inclusive meeting together to make 

decision in an important point. 
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Working of the Board of Executive and Board of Company are conducting under the policy 

of Good Corporate Governance, think of every group of stakeholders, transparency, 

checkable and in every meeting of Board of Company, the meeting has reported operation 

result and open a chance to every director for making inquiry at their wish, so risk in 

management of the company then is in a low level. 

Financial 

The Company had total assets amount 1,488.62 million Baht, total liabilities 139.68 million 

Baht or come to 9.38% of total assets and shareholders’ equity 1,348.94 million Baht or 

come to 90.62% of total assets, ratio of liabilities per shareholders’ equity 0.10:1, liquidity 

ratio 11.61 and quick ratio 6.47 also the credit line from 4 financial institutes that the 

company using the service each is the credit line that must not have bonds surety altogether 

which show the financial status and reliably of the company that received from financial 

institutes is on the high level.  Besides, the company has held the financial policy principle 

that stress on carefulness which make the risk of company financial is on the low level. 

Investors 

The Company has a good business result and profitable throughout.  At December 31, 2015 

the company had retained earnings altogether amount 899.8 million Baht or come to 60.4% 

of total assets and the company could pay dividend to the shareholder every year. 

4. Assets for business performance 

Type of assets Type of 

possession 

Value 

(Million Baht) 

Burden 

Land of office building, No.149/32-34 Soi 

Anglo Plaza, Surawongse Road, Khet 

Bangrak, Bangkok 54.4 Square wahs                                      

Owner 25.6 None   

Land 1st Plant No.92 Moo 3 Chiangmai-Phrao 

Road, Nongjom, Sansai, Chiangmai 15 rais  

36.6 Square wahs 

Owner 3.1 None 

Land 2nd Plant No. 299 Moo 14 Chiangmai-

Phrao Road, Maefagmai, Sansai,Chiangmai   

27 rais 3 ngan 98.9 Square wahs 

Owner 34.7 None  

Land 2nd Plant No. 299 Moo 14 Chiangmai-

Phrao Road, Maefagmai, Sansai,Chiangmai   

15 rais 1 ngan 53.6 Square wahs  

Owner 7.2 None 

Land at Maefagmai, Sansai,Chiangmai   16 

rais 108.2 Square wahs 

Owner 9.6 None  

Land at Maefagmai, Sansai,Chiangmai      6 

rais 54.3 Square wahs 

Owner 3.2 None 
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Type of assets Type of 

possession 

Value 

(Million Baht) 

Burden 

Land –New Cold storage No. 299/1 Moo 14 

Chiangmai-Phrao Road, Maefagmai, Sansai, 

Chiangmai 8 rais 3 ngan    97 square wahs 

Owner 5.4 None  

Land at Amphur Bangragum,Phitsanulok 

Province       154 rais 30 square wahs 

Owner 15.4 None  

Office Building, 4 Floors, 3 Units No. 149/32-

34 Soi Anglo Plaza, Surawongse Road, 

Bangrak, Bangkok 

Owner 4.3 None  

1st Plant Building No. 92 Moo 3 Chiangmai-

Phrao Road, Nongjom,Sansai, Chiangmai 

Owner 20.8 None  

2nd Plant Building No. 299 Moo 14 

Chiangmai-Phrao Road, 

Maefagmai,Sansai,Chiangmai 

Owner 24.7 None  

New cold storage No. 299/1 Moo 14 

Chiangmai-Phrao Road, Maefagmai, Sansai, 

Chiangmai 

Owner 44.2                                                                                None 

Machinery & Equipment Owner 102.5 None 

5. Legal disputes 

In the year of 2015, the company and subsidiary company had no dispute on laws that 

having important point toward conducting business of the company. 
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6. General information and other important information. 

6.1 General information 

Name Chiangmai Frozen Foods Public Company Limited 

Office Location 149/34 Soi Anglo Plaza, Surawongse Road, Kwaeng Suriyawongse,        

Khet Bangrak, Bangkok 10500, Thailand. 

Registration 0107-537-000-513  

Telephone (662) 238-4091, (662) 634-0061-4 

Facsimile (662) 238-4090 

Website www.cmfrozen.com 

Business Type Manufacture and Export of Frozen Vegetables                                                                             

such as Soy Beans, Green Beans, Sweet Corns, Carrot, Baby Corns etc. 

Capacity 42,000 Metric Tons per Year 

Factory 

(Branch) 

1st Plant No. 92 Moo 3, Chiangmai-Phrao Road, Nongjom, Sansai, 

Chiangmai Province 50210, Thailand.                                                                                                                                   

2nd Plant No. 299 Moo 14, Chiangmai-Phrao Road, Mae Fag Mai,    

Sansai, Chiangmai Province 50290, Thailand. 

Registered 

Capital 

381,146,251 common share each with par value 1 Baht and in the 

aggregate value of 381,146,251 Baht. 

Paid-up Capital 381,145,725 common share each with par value 1 Baht and in the 

aggregate value of 381,145,725 Baht. 

Shares in juristic persons held by the company from 10% upwards 

Name Agrifood  Processing  Co., Ltd. 

Location 149/34 Soi Anglo Plaza, Surawongse Rd., Kwaeng Suriyawongse, 

Bangrak, Bangkok 10500, Thailand. Tel. (662) 634-2282-6 

Business Type Conduct business buying-selling, distributer (Export) Frozen Sweet 

Corns. 

Registered 

Capital 

Ordinary share 12,000,000 shares of each 10 Baht per share total 

120,000,000.00 Baht. 

Paid-up Capital Ordinary share 12,000,000 shares of each 10 Baht per share paid up 

30,000,000.00 Baht. 

Percentage of 

Shareholding 

100 % by the company. 

Remark: In the year 2015, Agrifood Processing Co., Ltd., has gave up conducting activity 

and at the Board of Company Meeting No. 6/2015 resolved to liquidate Agrifood 

Processing Co., Ltd. 
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6.2 Others important information. 

Registrar Thailand Securities Depository Co., Ltd.                                                                                               

62 The Stock Exchange of Thailand Building,    4,6-7th Floor, 

Rachadapisek Road, Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 

10110,Thailand. Tel.(662)229-2800,654-5599 Fax.(662)359-1262-3 

Auditor Mr. Pradit  Rodloytuk, C.P.A.(Thailand) No.218                                                                               

AST Master Office of 790/12 Thonglor Tower, Soi Tonglor 18, 

Sukhumvit Road 55, Kwaeng Klongtoey, Khet Wattana, Bangkok 

10110, Thailand. Tel.(662)381-5716, (662)381-8016 

Legal Advisor Mr. Wanchandr  Sivaboonyawongse                                                                                                     

No. 51 Trok Srirubsuk, Kwaeng Taradbangkhen, Khet Laksi, Bangkok 

10210, Thailand   Telephone & Fax. (662) 521-4501 

Financial 

Institution  

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.                                                                                      

Mizuho Corporate Bank, Ltd. – Bangkok Office.                                                                  

Thanachart Bank Public Co., Ltd.                                                                                                 

Krungthai Bank Public Co., Ltd. 
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Part 2  

Management and Corporate Governance 

7. Securities and Shareholder information. 

7.1 Register capital securities and paid-up capital securities 

- The Company’s registered capital is 381,146,251 Baht, paid up of 381,145,725 

Baht, divided into 381,145,725 common shares and each with par value of 1 Baht. 

- The company has no other securities such as preference share, warrant, debenture 

share chiefly. 

7.2 Shareholders 

- Names of main shareholders at the day of closing register book to suspend 

transferring shares for the right in attending Ordinary Shareholder Meeting are as 

follows:  

 

Major Shareholder  

30 December 2014 30 December 2015 

No. of Share % No. of Share % 

1 Northern Agricultural Company Limited 

Mr. Prayoon  Pholpipattanaphong  

Mr. Ekapong Pholpipattanaphong 

Mr Ankoon Pholpipattanaphong  

Mr. Nirand Pholpipattanaphong  

Mrs. Jarurat Pholpipattanaphong 

Ms. Phantira  Pholpipattanaphong  

Ms. Atipa  Pholpipattanaphong 

Total 

83,526,100 

306,517 

874,090 

3,702,600 

3,702,600 

181,500 

181,500 

181,500 

92,656,407 

21.91 

0.08 

0.23 

0.97 

0.97 

0.05 

0.05 

0.05 

24.31 

162,458,988 

306,517 

874,090 

3,702,600 

3,702,600 

181,500 

181,500 

181,500 

171,589,295 

42.62 

0.08 

0.23 

0.97 

0.97 

0.05 

0.05 

0.05 

45.02 

2 Nomura Securities Co., Ltd. 19,057,313 5.00 19,057,313 5.00 

3 Mr. Lan Mu Chiou and spouse 18,030,830 4.73 18,030,830 4.73 

4 Mr.Prapas Pholpipattanaphong and spouse 15,346,200 4.03 14,441,170 3.79 

5 Miss Chang, Min-Fang 8,837,730 2.32 8,837,730 2.32 

6 Thai NVDR 19,782,066 5.18 8,662,642 2.28 

7 Mr. Lan, Ming-Te 7,209,514 1.89 7,209,514 1.89 

8 Mr. Lan, Ming-Shih 7,037,625 1.85 7,037,625 1.85 
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Major Shareholder  

30 December 2014 30 December 2015 

No. of Share % No. of Share % 

9 Mr. Liu, Chi-Rong 5,717,250 1.50 5,717,250 1.50 

10 Mrs. Loppana Kongseri 4,545,002 1.19 4,545,002 1.19 

Total 198,219,937 52.01 265,128,371 69.56 

 

 

 

Items 

At December 30, 2014 At December 30, 2015 

No. of 

holders 

Shares % No. of 

holders 

Shares % 

Thai nationality  2,302 297,533,531 78.06 1,899 303,764,740 79.70 

Foreign nationality  38 83,612,194 21.94 34 77,380,985 20.30 

Total shareholders 2,340 381,145,725 100.00 1,933 381,145,725 100.00 

- Taiwanese 13 60,103,878 15.77 12 53,998,569 14.17 

- Japanese 10 22,758,595 5.97 10 22,758,595 5.97 

- British 5 242,888 0.06 4 224,388 0.06 

- USA 3 330,876 0.09 2 161,476 0.04 

- Others 7 175,957 0.05 6 237,957 0.06 

- The company holds the share in Agrifood Processing Co., Ltd., (subsidiary 

company) by holding the shares   100%. 

- The company has no agreement between main shareholders that will impact toward 

issuance and selling propose of securities or work execution of the company. 

 

Strategic Shareholder 

At March 20, 2014 At March 13, 2015 

No. of 

holders 

Shares % No. of 

holders 

Shares % 

Directors and Executive 

including related  person and 

who have relationship  

30 153,516,637 40.28 38 167,150,093 43.85 

Shareholder more than 5% 

with counting include related 

2 43,087,008 11.30 1 19,057,313 5.00 
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person 

Small shareholders 2,029 184,539,206 48.42 2,187 194,935,715 51.15 

Holing lower 1 unit of buying-

selling 

155 2,874 - 167 2,604 - 

Total 2,216 381,145,725 100.00 2,393 381,145,725 100.00 

 

 

Strategic Shareholder 

At March 20 2014 At March 13, 2015 

No. of 

holders 

Shares % No. of 

holders 

Shares % 

Hold excess 0.5% of 

share 

36 289,797,728 76.03 41 282,202,849 74.04 

Hold not excess 0.5% of 

share but not lower 1 

unit of buying-selling 

2,025 91,345,123 23.97 2,185 98,940,272 25.96 

Hold share lower 1 unit 

of buying-selling 

155 2,874 - 167 2,604 - 

Total 2,216 381,145,725 100.00 2,393 381,145,725 100.00 

 

Names of Institution Shareholders of the company 

 

Name 

At March 20, 2014 At March 13, 2015 

Shares % Shares % 

1 Nomura Securities Co., Ltd. 19,057,313 5.00 19,057,313 5.00 

2 Kim Eng Securities (Hong Kong) 

Ltd. 

620,000 0.16 - - 

3 Commerz Bank Aktiengesellschaft 29,040 0.01 29,040 0.01 

4 Land and House Bank PCL. 18,150 0.01 18,150 0.01 

5 The Securities Srimite PCL. 330 - 330 - 

6 The Securities Seamico PCL. 88 - 88 - 

Total 19,704,921 5.18 19,104,921 5.02 
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Rights and equality of shareholders 

Board of Company has fully realized an important of shareholders by intending the 

shareholders to be treated equally on the process of good corporate governance.  The 

Company then opens a chance for the shareholders to participate by presenting the subject 

that think it important to put in the agenda of Ordinary Shareholder Meeting and presenting 

person name of knowledgeable, competent and appropriate qualified for receiving 

consideration of electing as company independent director and enable to send the question 

concerning agenda of meeting to the Board of Director in advanced before meeting day and 

the company is still aware of the right of shareholders in receiving the company information 

with correct, sufficient, in time and equal to make decision in Shareholder Meeting.  

Therefore, in every Shareholder Meeting, the company will send a letter of convening 

meeting with document information for meeting that contains full details and sufficient 

inclusive Board of Company comments in every agenda toward securities registrar of the 

company in order to reach in hand of the shareholders before meeting 21 days as fixed by 

law and the shareholders are still able to study an information for meeting in advanced 

through website of the company at least 30 days before Shareholder Meeting day to open a 

chance to the shareholders having time to study such information in details.  Besides, the 

company has still given facilities to the shareholders in participating the Shareholders 

Meeting by fixing day, time and venue to reach convenient and having appropriate size for 

serving meeting attendant sufficiently and in case the shareholders are unable to attend the 

meeting by themselves then able to delegate other persons or Independent Director of either 

of their company to attend and cast a vote by proxy. 

Shareholders’ Meetings 

Board of Company managed to have Shareholder Meeting and it is Annual Ordinary 

Meeting within 4 months from the date of cycle year of account and extraordinary 

shareholder meeting in case of asking special resolution from shareholders.  The Company 

pays an important to every shareholder both institution shareholders and small shareholders, 

the company then invites and supports institution shareholders and  small shareholders to 

join the meeting in order to inquire suspicion express one’s thought and give various advise 

that will be useful toward conductive business in which the company is ready to give 

facilities to every shareholders equally and uses the rights to vote transparently, justice by 

providing to have the meeting set in agenda order that formulated in an invitation letter.  For 

electing agenda of directors, the company has separated the matter to allow the shareholders 

use the rights to vote for electing directors individually along with arrange to have an 

representative of the shareholders in counting the vote for correction and make disclosure of 

the shareholder meeting resolution with voting result at time 09.00 a.m. of the next working 

day from the date of shareholder meeting and arrange completely of meeting report and 

diffuse meeting report toward the Securities and Stock Exchange of Thailand and report 

through the company website within 14 days from the date of shareholder meeting.  
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Basis and method of casting a vote in electing director are as follows: 

1. One shareholder has a vote equal to one share/one vote. 

2. Each shareholder must use all existing vote as 1 to elect one person or many persons as 

director but can’t share the vote to anyone more or less. 

3. A person which receives maximum vote respectively shall be elected as director equal to 

number of available director as it must be and must elect in that time.  In case a person 

which is elected respectively by having equal vote exceed number of director that must 

have or must elect in that time, let the Chairman vote for arbitrating. 

7.3 Other securities issuance 

The company issues the securities as ordinary share only, not issues other securities such 

as preference share or warrant or debenture share chiefly. 

7.4 Dividend payment policy 

Normally, the company has a policy to pay dividend not less than 60% of net profit 

except in case there is a plan to expand investment, then will consider to paid dividend 

as financial appropriate. 

Record of Dividend  

                       

Year 

Rate 

(Baht/share) 

Amount  of 

shares (Shares) 

Date of closing 

register book for the 

right of dividend 

Dividend 

payment dates 

2012 0.28 381,145,725 Mar.13-14,2013 May 10,2013 

2013 0.31 381,145,725 Mar.19-20,1014 May 12,2014 

2014 0.10 381,145,725 Mar.12-13,2015 May 14,2015 

2015 0.20 381,145,725 March 14-15,2016 May 12, 2016 

 

Items Unit 2012 2013 2014 2015 

Net profit 

Consolidated 

Million Baht 174.06 135.82 60.43 119.56 

Amount of shares Million Sharea 381.14 381.14 381.14 381.14 

Par value  Baht/share 1.00 1.00 1.00 1.00 

Profit per shares Baht/share 0.46 0.36 0.16 0.31 

Book value Baht/share 3.41 3.48 3.33 3.54 
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Items Unit 2012 2013 2014 2015 

Annual dividend Million Baht 106.72 118.16 38.12 76.23 

Annual dividend Baht/share 0.28 0.31 0.10 0.20 

Payout ratio % 61.31 87.00  63.08 63.76 

Remark: Ratio of dividend payment and dividend payout date from an operation result 

of the year 2015 are still uncertain.  It depends on the resolution of Ordinary 

Shareholder Meeting for annual 2016 which will be meeting on April 26, 2016. 

8. Management structure 

8.1 The Board of Company 

The Board of Directors 

Names Position Type of director 

1. Mr. Prayoon  Pholpipattanaphong Chairman Executive director 

2. Mr. Prapas  Pholpipattanaphong Managing Director Executive director 

3. Mr. Suwat  Phongphasura Director Executive director 

4. Mr. Ankoon  Pholpipattanaphong Director Executive director 

5. Mr. Prayuth  Pholpipatanaphong Director Non-executive director 

6. Mr. Lan, Mu - Chiou Director Non-executive director 

7. Mr. Amnuay  Yossuck Director Independent director 

8. Mr. Ampon  Ruayfupant Director Independent director 

9. Dr. Phusit  Wonglorsaichon Director Independent director 

10. Miss Darunee  Ruangtham Director Independent director 

By having Mr.Ankoon  Pholpipattanaphong as Secretary to the Board of Company 

Remark: Mr. Suwat  Phongphasura  passed away on October 18, 2015 
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Audit Committee 

Names Position  Type of director 

1. Mr. Amnuay  Yossuck Chairman Independent director 

2. Mr. Ampon  Ruayfupant Director Independent director 

3. Miss Darunee  Ruangtham Director Independent director 

Mr. Ampon  Ruayfupant - Master of Business-Finance, Cornell University, USA., has good 

knowledge and experience in the field of financials and accounting.                                                                                                

By having Mr. Suphot  Sutthiprapa, Assistant Internal Audit Manager as Secretary to the 

Board of Audit Committee 

               

Board of Executive Directors 

Names Position Type of director 

1. Mr. Prayoon  Pholpipattanaphong Chairman Executive director 

2. Mr. Prapas  Pholpipattanaphong Managing Director Executive director 

3. Mr. Suwat  Phongphasura Director Executive director 

4. Mr. Ankoon Pholpipattanaphong Director & 

Secretary 

Executive director 

Nomination and Remuneration Committee 

Names  Position Type of director 

1. Mr. Amnuay  Yossuck Chairman Independent director 

2. Mr. Ampon  Ruayfupant Director Independent director 

3. Mr. Prapas  Pholpipattanaphong Director Executive director 

4. Mr. Wanchandr  Sivaboonyawongs Director & 

Secretary 

Legal Advisor 
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Corporate Governance Committee 

Names  Position Type of director 

1. Mr. Prayuth Pholpipatanaphong Chairman Non-executive director 

2. Mr. Ankoon Pholpipattanaphong Director Executive director 

3. Mr. Ampon  Ruayfupant Director Independent director 

4. Dr. Phusit  Wonglorsaichon Director Independent director 

5. Mr. Sakda  Phimmuang Director & 

Secretary 

Accounting Manager 

6. Mr. Vanchandr  

Sivaboonyawongse 

Consultant Legal advisor 

Board of Risk Management Committee 

Names Position Type of director 

1. Mr.Prapas Pholpipattanaphong Chairman Executive director 

2. Mr.Suwat  Phongphasrra Director Executive director 

3. Mr.Ankoon Pholpipattanaphong Director Executive director 

4. Mr.Prayuth Pholpipatanaphong Director Non-executive 

director 

5. Mr.Wanchandr Sivaboonyasongs Director Legal advisor 

6. Mr.Sakda Phimmuang Director & 

Secretary 

Accounting manager 

Directors of Subsidiaries Company (Agrifood Processing Co., Ltd.) 

Name Directorship ended 

1. Mr. Prayoon  Pholpipattanaphong 21 December 2015 

2. Mr. Prapas  Pholpipattanaphong 21 December 2015 

3. Mr. Suwat  Phongphasura 18 October 2015 

4. Mr. Ankoon Pholpipattanaphong 21 December 2015 

On December 21, 2015, Mr. Vanchandr Sivaboonyasongs has registered the liquidation of 

the company 
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Biography of the Directors 

1. Mr. Prayoon  Pholpipattanaphong 

Type of director Executive director (Chairman of Board of Director) 

Age 82 years 

Education Accounting profession 

Other qualifications Honorary Doctor, Agricultural, Maejoe University 

Director training 

program/year 

DAP-15/2004 

Experience Chairman of Chiangmai Frozen Foods PCL., from Nov. 3, 

1988-present 

Positions in other listed 

companies 

None 

Positions in non-listed 

companies 

Chairman of Agrifood Processing Co., Ltd., from Jun. 6, 

2003-Dec 21,2015 

Positions in rival 

companies / related 

companies 

None 

Meeting attendance in 2015 Board of Company Meeting 7 / 7 times                                                             

Board of Executive Director Meeting 4 / 4 times 

Date and no. of years on the 

board 

November 3, 1988, 28 years 

CM Shareholding on Dec. 

31’2015 

306,517 shares or 0.08% 

2. Mr. Prapas  Pholpipattanaphong 

Type of director Executive director (Managing Director) 

Age 67 years 

Education High school certificate 

Director training 

program/year 

DAP-8/2004 
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Experience Managing Director of Chiangmai Frozen Foods PCL.,                                          

from Nov. 3, 1988-Dec 31, 2015 

Chairman of Executive Committee of of Chiangmai Frozen 

Foods PCL., from Jan 1, 2016 - present 

Positions in other listed 

companies 

None 

Positions in non-listed 

companies 

Director of Agrifood Processing Co., Ltd., from Jun. 6, 2003-

December 21, 2015 

Positions in rival 

companies / related 

companies 

None 

Meeting attendance in 2015 Board of Company Meeting 7 / 7 times                                                             

Executive Director Meeting 4 / 4 times                                                       

Board of Nomination & Remuneration Meeting 2 / 2 times                                                                               

Board of Risk Management Meeting 2 / 2 times 

Date and no. of years on the 

board 

November 3, 1988, 28 years 

CM Shareholding on Dec. 

31’2015 

Private   9,102,800 shares or 2.39%                                                        

Spouse     5,338,370 shares or 1.40%                                                             

Total      14,441,170 shares or 3.79% 

3. Mr. Suwat  Phongphasura 

Type of director Executive director 

Age 74 years 

Education High school certificate 

Director training 

program/year 

DAP-12/2004 

Experience Executive director of Chiangmai Frozen Foods PCL.,                                     

from Nov. 3, 1988-Oct 18, 2015                                                                                                               

Authorized director of Chiangmai Frozen Foods PCL                                       

from Mar. 25, 1997 – Oct 18, 2015 

Positions in listed 

companies 

None 
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Positions in non-listed 

companies 

Director of Agrifood Processing Co., Ltd., from Jun. 

24,2005-Oct 18,2015 

Positions in rival 

companies / related 

companies 

None 

Meeting attendance  in 

2015 

Board of Company Meeting 4 / 5 times                                                              

Board of Executive Director Meeting 3 / 3 times                                           

Board of Risk Management Meeting 2 / 2 times 

Date and no. of years on the 

board 

November 3, 1988, 28 years 

CM Shareholding on Dec. 

31’2015 

None 

Mr. Suwat  Phongphasura, passed away on October 18, 2015 

4. Mr. Ankoon  Pholpipattanaphong 

Type of director Executive director (Asst. Managing Director, Secretary) 

Age 46 years 

Education Master of Business Administration-Colorado University, 

USA                                                                               

Bachelor of Communication, Bangkok University 

Director training 

program/year 

DAP-12/2004, UFS-10/2005 

Experience Executive director & Marketing Manager of Chiangmai 

Frozen Foods PCL., from Apr. 27, 2000-present                                                                        

Assis.Managing Director of Chiangmai Frozen Foods PCL.,                                   

from Feb. 1, 2007-present                                                                                                     

Company’s Secretary of Chiangmai Frozen Foods PCL.,                                      

from Feb. 28, 2008-present 

Positions in listed 

companies 

None 

Positions in non-listed 

companies 

Authorized director of Agrifood Processing Co., Ltd.,                                          

from Jun. 6, 2003-Dec 21, 2015 

Positions in rival 

companies / related 

companies 

None 
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Meeting attendance in 

2015 

Board of Company Meeting 7 / 7 times                                                                  

Board of Executive Director Meeting 4 / 4 times                                                  

Board of Corporate Governance Meeting 3 / 3 times                                         

Board of Risk Management Meeting 2 / 2 times 

Date and no. of years on 

the board 

April 27, 2000, 16 years 

CM Shareholding on Dec. 

31’2015 

Private          3,702,600 shares or 0.96%                                                               

Spouse            181,500 shares or 0.05%                                                                  

Child                363,000 shares or 0.10%                                                                 

Total            4,247,100 shares or 1.11% 

5. Mr. Prayuth  Pholpipatanaphong 

Type of director Non-executive director 

Age 69 years 

Education Bachelor of Science, Chulalongkorn University 

Director training 

program/year 

None 

Experience Business Development Manager-Chiangmai Frozen  Foods 

PCL., from Jan. 2, 2003-Dec 31,2014                                                                                              

Executive director-Chiangmai Frozen Foods PCL.,                                              

from Apr. 30, 2010- Dec 31, 2014 

Director- Esso Thailand(2000-2001) 

Positions in listed 

companies 

None 

Positions in non-listed 

companies 

Executive Director- Agrifood Processing Co., Ltd., from Jun. 

6, 2003-Dec 21, 2014 

Positions in rival 

companies / related 

companies 

None 

Meeting attendance  in 

2015 

Board of Company Meeting 7 / 7 times                                                                                                     

Board of Corporate Governance Meeting 3 / 3 times                                                       

Board of Risk Management Meeting 2 / 2 times 

Date and no. of years on the 

board 

April 30, 2010, 6 years 
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CM Shareholding on Dec. 

31’2015 

None 

6. Mr. Lan Mu Chiou 

Type of director Non-executive director 

Age 68 years 

Education High school certificate 

Director training 

program/year 

None 

Experience Director of Chiangmai Frozen Foods PCL., from Nov. 

3,1988-present 

Positions in listed 

companies 

None 

Positions in non-listed 

companies 

None 

Positions in rival 

companies / related 

companies 

None 

Meeting attendance in 

2015 

Board of Company Meeting 5 / 7 times 

Date and no. of years on 

the board 

November 3,1988, 28 years 

CM Shareholding on Dec. 

31’2015 

Private    12,886,724 shares or 3.38%                                                                   

Spouse     5,144,106  shares or 1.35%                                                                     

Total      18,030,830  shares or 4.73% 

7. Mr. Amnuay  Yossuck 

Type of director Independent director (Chairman of Audit Committee) 

Age 79 years 

Education Master of Economic (Agriculture), Arisona University, USA.                                                                   

Bachelor of Economics, Thammasat University 

Other qualification Honorary Doctor, Cooperative Agricultural, Maejoe 

University 
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Director training 

program/year 

DAP-15/2004 

Experience Deputy Minister, Ministry of Public Health(1981-1983)                                                                             

Deputy Minister, Ministry of Finance (1983-1985)                                              

Deputy Minister, Ministry of Commerce (1985-1986)                                                                               

Prime Minister Adviser (1988-1990)                                                                    

Deputy Minister, Ministry of Foreign Affairs (1985-1986)                                                                            

Independent Director-Chiangmai Frozen Foods PCL.,                                          

from Mar. 12, 1993-present 

Positions in listed 

companies 

None 

Positions in non-listed 

companies 

Chairman of Piriyapol International  (1986-present)                                                                                                  

President of Mae Joe University Council (1999-present) 

Positions in rival 

companies / related 

companies 

None 

Meeting attendance in 

2015 

Board of Company Meeting 7 / 7 times                                                                     

Board of Audit Committee Meeting 4 / 4 times                                                     

Board of Nomination & Remuneration Meeting 2 / 2 time 

Date and no. of years on 

the board 

March 12,1993, 23 years 

CM Shareholding on Dec. 

31’2015 

667,920 shares or 0.18% 

8. Mr. Ampon  Ruayfupant 

Type of director Independent director  (Audit Committee) 

Age 47 years 

Education Master of Business-Finance, Cornell University,USA.  

Bachelor of Business Administration, Assumption University 

Director training 

program/year 

None 

Experience Risk Management Manager of GE Capital(1994-1996)                                                                     

Independent Director-Chiangmai Frozen Foods PCL.,                                         

from Apr. 26, 2006-present                                                                                                                    

Director-Amarin Printing PCL., from 2013-present)  
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Positions in listed 

companies 

Director-Amarin Printing PCL., from 2013-present) 

Positions in non-listed 

companies 

Executive director of Pilot Knit Sport Wear Co., Ltd. (2000-

present) 

Positions in rival 

companies / related 

companies 

None 

Meeting attendance in 

2015 

Board of Company Meeting 6 / 7 times                                                                   

Board of Audit Committee Meeting 4 / 4 times                                                   

Board of Nomination & Remuneration Meeting 2 / 2 times.                                                                            

Board of Corporate Governance Meeting  2 / 3  times 

Date and no. of years on 

the board 

April 26,2006, 10 years 

CM Shareholding on Dec. 

31’2015 

71,874 shares or 0.02% 

9. Dr. Phusit  Wonglorsaichon 

Type of director Independent director 

Age 45 years 

Education Ph.D - Business Administration Nova Southeastern 

University,USA.  Ph.D - Education Chulalongkorn 

University,USA.                                                                  

Master of Business Administration (Honor) Indianapolis 

University. Bachelor - Material Science, Ceramics 

Chulalongkorn University 

Director training 

program/year 

None 

Experience Thai Chamber of Commerce.-started Sep. 28, 2012-present                                                                    

Independent Director-Chiangmai Frozen Foods PCL.,                                        

from Apr. 30, 2010-present 

Positions in listed 

companies 

None 

Positions in non-listed 

companies 

None 
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Positions in rival 

companies / related 

companies 

None 

Meeting attendance in 

2015 

Board of Company Meeting 7 / 7 times                                                                   

Board of Corporate Governance  3 / 3 times 

Date and no. of years on 

the board 

April 30, 2010, 6 years 

CM Shareholding on Dec. 

31’2015 

None 

10.  Miss Darunee Ruangtham 

Type of director Independent director  (Audit Committee) 

Age 58 years 

Education Master Degree-Business Management, Tampa Collage,USA. 

Bachelor Degree-Computer Science, Tampa Collage,  USA,   

Bachelor Degree-Business Administration Major in Finance 

&  Banking, Assumption University, USA                                                                                      

Financial Thinking for Finance Manager - Sasin 

Director training 

program/year 

None 

Experience Independent Director-Chiangmai Frozen Foods PCL.,                                           

from  Apr.’2014-present                                                                                                                

Authorized Director, The Regent Cha-am from Oct.’2004-

present,    Manager, Assets & Finance Management, the 

Regent Group from May ‘1993-present                                                                                                          

Finance Manager, the Regent Group from Jul.’1988 – 

Jan.’1992 Finance Department, Fuji Xerox Co., Ltd., from 

1980-1983      

Positions in listed 

companies 

None 

Positions in non-listed 

companies 

Authorized Director, The Regent Cha-am from Oct.’2004-

present  

Manager, Assets & Finance Management, the Regent Group 

from May’1993-present                                     

Positions in rival 

companies / related 

None 
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companies 

Meeting attendance in 

2015 

Board of Company Meeting 7 / 7 times                                                               

Board of Audit Committee Meeting 4 / 4 times                                                     

Date and no. of years on 

the board 

Company Director on April 23,2014, 2 years 

CM Shareholding on Dec. 

31’2015 

114,856 shares or 0.03% 

Other important information of directors, independent directors and high rank 

executives 

 Directors or high rank executives of the company have not ever been the officials or 

partners of outside public account company that the company was using the service 

in last 2 years. 

 No independent directors of the company hold an office in registered company in 

the Securities and Stock Exchange more than 3 places. 

 No executive of the company hold an office more than 3 places in registered 

company in the Stock Exchange of Thailand. 

 The company has at least one none – executive having working experience in 

related with company business.  

Change on holding securities of company director in the cycle year of 2014                    

 (Unit: shares) 

 

Names - Surname 

 

Position 

Hold the 

share,  

beginning of 

the year 

Hold the 

share, end of 

the year 

 

Change 

1 Mr.Prayoon Pholpipattanaohong 

Nortern Agricultural Co., Ltd. 

                       Total 

Chairman 306,517 

83,526,100 

83,832,617 

306,517 

162,458,988 

162,765,505 

- 

78,932,888 

78,932,888 

2 Mr.Prapas 

Pholpipattanaphong 

Private 

Spouse 

Total 

Managing 

Director 

10,007,830 

5,338,370 

15,346,200 

9,102,800 

5,338,370 

14,441,170 

(905,030) 

- 

(905,030) 

3 Mr.Suwat Phongphasura Executive 2,450,250 - (2,450,250) 
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Names - Surname 

 

Position 

Hold the 

share,  

beginning of 

the year 

Hold the 

share, end of 

the year 

 

Change 

Director 

4 Mr.Ankoon 

Pholpipattanaphong 

Private 

Spouse 

Child 

Total 

Executive 

Director 

3,702,600 

181,500 

363,000 

4,247,100 

3,702,600 

181,500 

363,000 

4,247,100 

- 

- 

- 

- 

5 Mr.Prayuth Pholpipatanaphong Director - - - 

6 Mr.Lan, Mu-Chiou Private 

Spouse 

Total 

Director 12,886,724 

5,144,106 

18,030,830 

12,886,724 

5,144,106 

18,030,830 

- 

- 

- 

7 Mr.Amnuay Yossuck Independent 

Director 

667,920 667,920 - 

8 Mr.Ampon Yuayfupant Independent 

Director 

71,874 71,874 - 

9 Dr.Phusit Wonglorsaichon Independent 

Director 

- - - 

10 Miss Darunee  Ruangtham Independent 

Director 

114,856 114,856 - 

Total 124,761,647 200,339,255 75,577,608 

% of paid capital of the company (381,145,725 shares) 32.73 52.56 % 
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Change on holding securities of Executive officers and Manager in the cycle year of 2014  

(Unit : shares) 

 

Names - Surname 

 

Position 

Hold the 

share,  

beginning of 

the year 

Hold the 

share, end of 

the year 

 

Change 

1 Mr.Prayoon 

Pholpipattanaohong 

Nortern Agricultural Co., Ltd. 

                       Total 

Chairman 306,517 

83,526,100 

83,832,617 

306,517 

162,458,988 

162,765,505 

- 

78,932,888 

78,932,888 

2 Mr.Prapas 

Pholpipattanaphong 

Private 

Spouse 

Total 

Managing 

Director 

10,077,830 

6,338,370 

15,346,200 

9,102,800 

5,338,370 

14,441,170 

(905,030) 

- 

(905,030) 

3 Mr.Suwat Phongphasura Executive 

Director 

2,450,250 - (2,450,250) 

4 Mr.Ankoon 

Pholpipattanaphong 

Private 

Spouse 

Child 

Total 

Executive 

Director 

3,702,600 

181,500 

363,000 

4,247,100 

3,702,600 

181,500 

363,000 

4,247,100 

- 

- 

- 

- 

5 Mr. Sakda  Phimmuang Accounting 

Manager 

- - - 

6 Miss Piyalak  Chuapoodee Plant Manager 1 - - - 

7 Mr. Tummarat  Charoensanti Plant Manager 2 - - - 

8 Mr. Rangsit  Ojaroen Office Manager 1 - - - 

9 Miss Warissara  Kangkanda Office Manager 2 - - - 

10 Miss Thanarat  Thepyothin Vice Office 

Manager 

- - - 

11 Mr. Pryaraj  Koonprayong Vice Plant 

Manager 

- - - 

12 Mr. Boonmee  Saman Vice Plant - - - 
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Names - Surname 

 

Position 

Hold the 

share,  

beginning of 

the year 

Hold the 

share, end of 

the year 

 

Change 

Manager 

13 Mr. Thanom  Chaiwong Vice Quality 

Assurance & 

Development 

Manager 

 

- 

 

- 

 

- 

14 Mr. Chanwit  Suwanrat Vice Quality 

Assurance & 

Development 

Manager 

 

- 

 

- 

 

- 

15 Mr. Sairung  Boontom Assis. Office 

Manager 

- - - 

16 Mr. Wittaya  Kumrangkeng Assis. Office 

Manager 

- - - 

17 Mr. Suphot  Sutthiprapa Assis. Internal 

Audit Manager 

- - - 

 

Important qualifications and guideline of directors and executives 

1. Be a director in registered company in the Securities and Stock Exchange not excess 3 

companies. 

2. Must not ever been the officials or partners of public account company that the company 

was appointed the service in last 2 years. 

3. Must manage to make buying-selling securities report of the company in order to report 

toward Securities and Stock Exchange within 3 working days and report to the company 

secretary or person that Board of Company assigned for acknowledgement. 

4. Prohibit to make buying-selling 14 days prior or after financial statements report. 

5. Prohibit directors, executives to use internal information for buying-selling securities. 

6. Must report of having common interest to the Board of Company for acknowledgement. 

7. To make important subject among themselves must receive consideration and approval 

from Board of Company. 
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Holding an office as director in the subsidiary company (A), other registered companies (B), 

working experience in related business (C), accounting knowledge (D) and training as 

director in the previous year (E) 

Name Type of directors A B C D E 

Mr. Prayoon Pholpipattanaphong Chairman 1 - Yes Yes - 

Mr. Prapas Pholpipattanaphong Managing Director 1 - Yes Yes - 

Mr. Suwat  Phongphasura Executive Director 1 - Yes Yes - 

Mr. Ankoon  Pholpipattanaphong Executive Director 1 - Yes Yes - 

Mr. Prayuth  Pholpipatanaphong Non-executive Director - - Yes Yes - 

Mr. Lan, Mu - Chiou Non-executive Director - - Yes - - 

Mr. Amnuay  Yossuck Independent Director - - - Yes - 

Mr. Ampon  Ruayfupant Independent Director - 1 - Yes - 

Dr. Phusit  Wonglorsaichon Independent Director - - - Yes - 

Miss Darunee  Ruangtham Independent Director - - - Yes - 

Independent Directors definition 

1. Not holding a share excess 0.50% of paid capital of the company, subsidiary company, 

corporate company or related company, all this include a share hold by related 

person.Which stricter than requirement of the SEC stated not cxceed 1.0% 

2. Be a director in registered company in the Securities and Stock Exchange not excess 3 

companies. Which stricter than requirement of the SEC stated not cxceed 5 companies. 

3. Not participate in administration, not be the officials, employee, advisor with regular 

salary or control authorize company, subsidiary company, corporate company, related 

company or company that major shareholder hold a share both direct and indirect or a 

person who has conflict of interest by must not having interest or having common 

interest in such character for not less than 2 years. 

4. No relationship on business or service provider on profession public account to the 

company, subsidiary company, corporate company, related company or juristic person 

that having conflict of interest except would escape from such character not less than 2 

years. 

5. Is freely or not relate with executive section and major shareholder of the company. 
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6. Not be a director in others registered company in the group of the company, subsidiary 

company, corporate company, related company or the company that major shareholder 

hold a share both direct and indirect. 

7. At least one independent director must have good knowledge and experience in the field 

of financials and accounting. 

8. No prohibit character according to the policy of Corporate Governance of the company. 

9. No prohibit character according to the formulated of Securities and Exchange 

Commission and the Stock Exchange of Thailand.  

Limit of duty authority of Board of Company and Board of Executive Directors 

(Management Division) 

Authority of Board of Company Authority of Board of Executive Directors 

1. Board of Company have an authority 

according to the regulation of the company 

which include supervision and management 

the company in accordance with laws, 

objective, regulation and resolution at the 

shareholder meeting. 

2. To formulate visibility, direction and tactics 

of the company. 

3. To give approval for important tactics and 

important policy including objective, 

financial target and company plan also 

follow up, supervise to have practice as 

planned. 

4. To manage having account system, financial 

report and auditing inclusive supervise for 

having an internal control system and 

internal audit to be efficiently and effective. 

5. To investigate supervising and manage to 

amend problem of conflicts of interest that 

may arise inclusive related subject. 

6. To formulate line of risk management 

comprehensively and supervise executive for 

having system or efficiently process in risk 

management. 

7. To supervise in having system or mechanism 

of paying suitable remuneration to the high 

rank of executive to create inducement 

power both in short-run and long-run. 

8. To supervise for having appropriately 

channel of communication with each group 

of shareholder and stakeholder of the 

1. Formulate execution policy and operating 

direction to coordinate with the policy and 

objective of the company by intending to 

build up security and maximum advantage to 

the company. 

2. Oversee the management to proceed work as 

formulated policy strictly. 

3. Authorize in approving and making juristic 

act under the frame formulated by the Board 

of Company. 

4. Any other acts as assigned by the Board of 

Company. 
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company. 

9. Allow to have disclosure of correct 

information, clear, transparent, reliably and 

high standard. 

10. To be a leader and good example in practice. 

Balance of power for Non-executive Directors 

          Board of Company consist of 10 Directors as follows: 

- 4 Executive Directors 

- 2 Non-executive Directors 

- 4 Independent Directors 

Chairman of the company though it may have blood relationship with Managing Director 

but viewpoint in operation are freely each other, also structure of Board of Company 

comprises executive directors and non-executive directors in which in number of non-

executive directors are having number of Independent Directors one third of the whole 

Board or not less than 3 persons make capable to inspect an administration freely.  So every 

group of stakeholder can convince that the Chairman and Managing Director have 

performed their duty fairly, equality in their capacity as representative of shareholders and 

having balance of power appropriately. 

Aggregation or segregation of positions 

The Chairman and Managing Director are not the same person so as to make the role 

separated clearly. 

Board of Directors’ Meeting 

1. The Company formulates advance table of the Board of Director Meeting yearly by 

formulating to have a regular meeting at least one time/quarter and each director 

acknowledges of it.  The Company have meeting plan in year 2016 details as follow: 

Meeting No. DD-MM-YY 

1 Friday February 26, 2016 

2 Thursday May 12, 2016 

3 Thursday August 11, 2016 

4 Friday November 11, 2016 

 

2. The Chairman and Managing Director joint in consideration for agenda meeting. 

3. To manage in sending invitation letter for meeting, agenda of a meeting and document 

for meeting to the directors in advanced at least 7 days before meeting enable to have 

time for considering information sufficiently. 

4. To formulate in having not less than two third of the directors attend the meeting with 

quorum when having considered to resolve in important matters such as list of obtained 
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or distributed assets of the company and subsidiary company that impact to the 

company, expansion of investment project, formulate work level of executive power, 

formulate policy of financial management and risk management chiefly. 

5. In the meeting, if any director who is a stakeholder in the considering agenda, must 

depart from the meeting before begin considering in that agenda. 

6. Every director has a right to present the subject to the agenda of a meeting, examine 

document for meeting and other important documents.  If any doubt, other directors and 

management must operate for answering that doubt. 

7. Company Secretary or one who has assigned must manage minutes of the Board of 

Director Meeting completely within time formulated by the laws. 

Meeting attendance of each director concludes as follows: 

 

Name list 

 

Period of           

rank hold 

Attending meeting / total meeting 

(times) 

Normal    

meeting 

Special              

meeting 

Total 

1.Mr. Prayoon 

Pholpipattanaphong 

3 years 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

2.Mr. Prapas Pholpipattanaphong 3 years 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

3.Mr. Suwat Phongphasura 3 years 3 / 3 1 / 2 4 / 5 

4.Mr. Ankoon 

Pholpipattanaphong 

3 years 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

5.Mr. Prayuth Pholpipatanaphong 3 years 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

6.Mr. Lan, Mu-Chiou 3 years 3 / 4          2 / 3 5 / 7 

8.Mr. Amnuay Yossuck 3 years 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

9.Mr. Ampon Ruayfupant 3 years 4 / 4 2 / 3 6 / 7 

10.Dr. Phusit Wonglorsaichon 3 years 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

11.Miss Darunee  Ruangtham 3 years 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

Every director are having portion of attendance Board of Director Meeting, equivalent to 

94% of whole year meeting in the year 2015. 
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Meeting attendance of each sub-committee concludes as follows: 

Remark: BED=Board of Executive Directors, BAC=Board of Audit Committee, 

BNR=Board of Nomination & Remuneration Committee, BCG=Board of Corporate 

Governance Committee, BRM=Board of Risk Management Committee 

Name list BED BAC BNR BCG BRM 

1.Mr. Prayoon  Pholpipattanaphong 4 / 4     

2.Mr. Prapas  Pholpipattanaphong 4 / 4  2 / 2  2 / 2 

3.Mr. Suwat  Phongphasura 3 / 3    2 / 2 

4.Mr. Ankoon  Pholpipattanaphong 4 / 4   3 / 3 2 / 2 

5.Mr. Prayuth  Pholpipatanaphong 4 / 4   3 / 3 2 / 2 

6.Mr. Amnuay Yossuck  4 / 4 2 / 2   

7.Mr. Ampon Ruayfupant  4 / 4 2 / 2 2 / 3  

8.Dr. Phusit Wonglorsaichon    3 / 3  

9.Miss Darunee Ruangtham  4 / 4    

10.Mr.Wanchandr Sibaboonyawongse   2 / 2  - / 2 

11.Mr. Sakda  Phimmuang    3 / 3 2 / 2 
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8.2 Executive officers and Manager 

Name Position Education 

1. Mr.Prayoon 

Pholpipattangphong 

Chairman                         

Authorized Director 

Accounting profession,                     

Honorary Doctor, Agricultural,              

Maejoe University 

2. Mr. Prapas 

Pholpipattanaphong 

Managing Director                

Authorized Director 

High school certificate 

3. Mr. Suwat  Phongphasura Executive Director                   

Authorized Director 

High school certificate 

4. Mr.Ankoon  

Pholpipattanaphong 

Executive Director,                  

Assistant Managing 

Director, Marketing 

Manager and Company 

Secretary 

Master of Business 

Administration, Colorado 

University, USA.                             

Bachelor of Communication,               

Bangkok University 

5. Mr. Prayuth  

Pholpipatanaphong 

Executive Director                     

Business Development 

Manager 

Bachelor of Science,                   

Chulalongkorn University 

6. Mr.Sakda Phimmuang Accounting Manager Bachelor of Accounting, MBA 

7. Miss Piyalak Chuapoodee Plant Manager 1 Bachelor of Food Science 

8. Mr. Tummarat 

Charoensanti 

Plant Manager 2 Mechanical Engineer 

9. Mr. Rangsit Ojaroen Office Manager Bachelor of Art in Economic 

10. Miss Warissara Kangkanka Office Manager Diploma 

11. Miss Thanarat Thepyothin Vice Office Manager M.S.-Art in Industrial 

Psychology  

12. Mr.Piyaraj Koonprayong Vice Plant Manager Bachelor of Food Science 

13. Mr. Boonmee Saman Vice Plant Manager Bachelor of Plant Science 

(Agronomy) 

14. Mr. Thanom Chaiwong Vice Quality Assurance & 

Development Manager 

Master of Food Science 

15. Mr. Chanwit Suwannarat Vice Quality Assurance & 

Development Manager 

Bachelor of Food Science 

16. Mr. Sairung Boontom Assis.Office Manager Agricultural Education 

Horticulture 

17. Mr. Suphot  Sutthiprapa Assis. Internal Audit 

Manager 

Bachelor of Accounting and 

Business, Financial Management  

18. Mr. Wittaya  Kumlungkeng Assis. Office Manager Master of Business 

Administration 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 169 

Organization chart as of 31 December 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Company’s secretary 

                                    The Company manages to have company secretary to perform duty of 

governance activity of the Board of Company inclusive to coordinate in the following various 

matters: 

 To give primary advice to the directors concerning provision, rule, discipline and 

various regulations of the company and follow up to act properly and regularly 

inclusive alteration report of important point to the directors. 

 To manage shareholder meeting and Board of Director Meeting in accordance with 

laws, regulation of the company and various performance points. 

 To record the proceedings of Shareholder Meeting and Board of Company Meeting 

inclusive follow up to act as resolution at the Shareholder Meeting and resolution at 

the Board of Company. 

 To governance in having disclose information and report news in responsible part in 

accordance with discipline and provision of Securities and Stock Exchange of 

Thailand and Securities and Exchange Commission. 

 To contact and communicate with General Shareholders to learn about various right 

and information of the company. 

 To governance activity of the Board of Company. 

 

8.4 Remuneration for directors and executives 
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8.3  Company’s secretary 

                                    The Company manages to have company secretary to perform duty of 

governance activity of the Board of Company inclusive to coordinate in the following various 

matters: 

 To give primary advice to the directors concerning provision, rule, discipline and 

various regulations of the company and follow up to act properly and regularly 

inclusive alteration report of important point to the directors. 

 To manage shareholder meeting and Board of Director Meeting in accordance with 

laws, regulation of the company and various performance points. 

 To record the proceedings of Shareholder Meeting and Board of Company Meeting 

inclusive follow up to act as resolution at the Shareholder Meeting and resolution at 

the Board of Company. 

 To governance in having disclose information and report news in responsible part in 

accordance with discipline and provision of Securities and Stock Exchange of 

Thailand and Securities and Exchange Commission. 

 To contact and communicate with General Shareholders to learn about various right 

and information of the company. 

 To governance activity of the Board of Company. 

 

                 8.4    Remuneration for directors and executives 

The Company has fixed clearly and transparently the remuneration for Directors and 

Executives in the appropriate basis to uphold as Directors and Executives with required 

qualification.  The Directors that assigned as Audit Committee will receive additional 

remuneration according to the volume of work. 

Remuneration amount: In the year 2015, the company has paid various remuneration to the 

Directors and Executives as following details: 

       (Unit : Baht) 

Names Position 2014 2015 

1.Mr. Prayoon Pholpipattanaphong Chairman 400,000 400,000 

2.Mr. Prapas Pholpipattanaphong  Managing Director 400,000 400,000 

3.Mr. Suwat Phongphasura Executive Director 400,000 318,905 

4.Mr. Ankoon Pholpipattanaphong Executive Director 400,000 400,000 

5.Mr. Prayuth Pholpipatanaphong Director 400,000 400,000 

6.Mr. Lan, Mu-Chiou Director 400,000 400,000 

7.Mr. Amnuay Yossuck Independent Director 400,000 400,000 

8.Mr. Ampon Ruayfupant Independent Director 400,000 400,000 

9.Dr. Phusit Wonglorsaichon Independent Director 400,000 400,000 
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Names Position 2014 2015 

10.Miss Darunee  Ruangtham Independent Director 277,260 400,000 

11.Mr. Kenichi  Tai Director 33,333 - 

12.Mr. Santichai Suakanonth Independent Director 125,556 - 

Other remuneration such as 

meeting fee, bonus, insurance 

premium etc. 

Directors 11 persons None None 

Total 4,036,149 3,918,905 

 

                     Remuneration for Audit Committee   

(Unit : Baht) 

Names Position 2014 2015 

1.Mr. Amnuay Yossuck Chairman 390,968 480,000 

2.Mr. Ampon Ruayfupant Director 240,000 240,000 

3.Miss Darunee Ruangtham Director 150,968 240,000 

4.Mr. Santichai Suakanonth Chairman 150,666 - 

Other remuneration such as meeting fee, bonus, insurance 

premium etc. 

None None 

Total 932,602 960,000 

Mr. Amnuay  Yossuck acts as Chairman of Board of Audit Committee on May 15, 

2014                                                                                                                            

Miss Darunee  Ruangtham holds as Audit Committee on May 15, 2014                                                              

Mr. Santichai  Suakanonth quitted from the Chairman of Audit Committee on April 

23, 2014            
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Remuneration for Executive Directors and Executives 

                                        

Particular 

Year 2014 Year 2014 

No. of 

person 

Total amount 

(Baht) 

No. of 

person 

Total amount 

(Baht) 

Salary 7 18,603,280 7 18,814,344 

Bonus, remuneration 7 3,659,494 7 4,694,438 

Cost of living 7 54,600 7 53,040 

Social security fund 7 63,000 7 61,500 

Provident fund 7 554,498 7 554,117 

Sub total 7 22,934,872 7 24,177,439 

Grand total 27,903,623 29,056,344 

Other remuneration benefit 

 Director: none (such as meeting fee, bonus, insurance premium etc.) 

 Executive Directors and Executives: Provident fund 3% of payroll, office car, bonus 

etc. 

Remuneration structure of Non-executive directors details as follow: 

 Director’s Remuneration for 6 persons each 400,000.00 Baht per year. 

 Remuneration for Chairman of Audit Committee amount 40,000.00 Baht per month. 

 Remuneration for 2 member of Audit Committee amount 20,000.00 Baht per month. 

 Other remuneration : None 

Remuneration payment policy 

Board of Nomination and Remuneration Committee perform duty in proposing 

remuneration of Board of Company, Board of Sub-Committee, Managing Director, 

Executives and High Rank Executives that suitable as increase work volume by 

compare with the same industrial information or remuneration information report of 

Thai Company Director Institution Promotion Co., Association or equal to 

remuneration in the previous year and are remuneration suitable with work volume, 

knowledge and ability that would last for directors and executives required by the 

company to propose the shareholders for considering approval every year in which 

the company has a policy to pay remuneration of Board of Company, Board of sub-

committee, Managing Director, Executive Directors and High Rank of Executives in 
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the suitable degree to coordinate with directors task that have to perform in 

accordance with the laws and related discipline.    

Personnel 

Particular Meal Female Total 

Management/Administration Department 24 46 70 

Manufacture/Technical Engineering Department 86 26 112 

Daily employees 329 1,053 1,382 

Total 439 1,125 1,564 

 No change shall be made on number of employee or dispute in labor during the 

past three years. 

 In the meeting of Board of Company No. 1/2015 on February 26, 2015 resolve 

to consent remuneration for Executive Directors and High rank Executives 

amount 1,810,000.00 Baht. 

 Total remuneration of the employees amount 267,723,634.-Bahts comprises 

salary, wages, remuneration, bonus, overtime, diligent cowries, hospital charge, 

cost of insurance group, cost of living, provident fund 3% of salary, employee 

benefit when reach age limit of 60 years.  

 Provide to have provident fund with name: Provident fund Thai Commercial 

Piemsub which already registered under no. 77/1997 by having Thai 

Commercial Public Company Limited as fund manager at the date of December 

31, 2015.  Fund membership specific part of Chiangmai Frozen Foods Public 

Company Limited have 172 persons and having saving money, add money and 

interest total amount 50,566,415.70 Baht. 

 The development on employee has made every year by inviting outside scholar 

to train and provide knowledge both in practical, safety on working and to 

cooperate in developing association.  Besides, the company has sent them for 

training in various training institute regularly.  In the year 2015, the company 

had training and seminar hours for the officials with average 3.63 

hours/person/year or come to amount 6,084 hours. 

9. Corporate governance 

9.1 Policy of Corporate Governance 

Board of Company have realized the important of Good Corporate Governance for 

transparency to add limit of ability in work racing and add confident to the 

Shareholders, investors and every concerned, then have formulated the operation policy 

for cooperating governance by comprehend the following keystones: 
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1) The Company will treat the shareholders and stakeholders in equal manner with fair 

for everyone. 

2) Board of Company are intended to build up sustainable growth of the company in 

long-run, to execute the company activity with carefulness and caution under 

regulation frame of law and business morality.  All this Board of Company will 

perform duty with full capability in order to produce maximum efficient toward the 

shareholders, and other stakeholders, also take care of not having conflict of interest 

arises and responsible toward decision and self-performance. 

3) The Company will operate with transparency, able to check and disclose sufficiently 

information to every party concern. 

4) The Company will conduct the business with always thinking of risk and will 

execute risk appropriately. 

5) The Company has formulated an important policy that will be the operation 

direction of the company in advance every year.  Board of Company will pay an 

important toward internal control and inspection system by governance executive 

section to proceed as efficiency policy. 

6) The Company has managed business morality to let directors, executives and every 

officer practice. 

Leadership and Vision 

Board of Director have considered to review and approve vision, company mission, 

renovate business ethics, Corporate Governance Policy and other sides policy to have 

suitable, coordinate with rule, regulation that exist in present and to be occur regularly in 

future at least every 5 years.   

Conflict of interest 

Board of Company have executed carefully and cautiously to prevent conflict of interest 

when incur any matter that may cause conflict of interest.  Board of Audit Committee 

will learn about the subject that get conflict of interest and related subject and have 

considered the suitability thoroughly every time by formulating to have practice 

according to the basis of Securities and Stock Exchange in which prices and conditions 

as if doing subject with outsiders and disclose details, subject value, partnership, 

reason/necessity in the annual report and type 56-1 also have disclosed in notes to 

Financial Statements heading, general information and account with related person. 

Various groups of stakeholders 

Board of Company acknowledge and aware of the right of concerned stakeholders and 

have a policy to support in incurring a cooperation between the company with every 

group of  stakeholders in creating advantage among themselves and take care firmly that 

all stakeholders have received well protected and served by the company pay important 

toward the right of every group of stakeholder such as officials, customers, co-partners, 

competitors, shareholders and think of safety and health, responsibility toward 
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community and society, environment and national resources, human rights and 

misconduct and corruption resistant by formulating performance line for directors, 

executives and officials distinctly in business ethics and formulate as policy in the 

policy of Corporate Governance, manage to have channel for every group of stakeholder 

enable to grievance toward the company in case of not receiving justice from company 

performance whatever by directors, executives or officials.  All this, the company can 

convince that grievance of every group of stakeholder are likely to receive protection 

and keep for secret.  The Company shall proceed for inspecting as formulate process and 

find a remedy way quickly.     

Business Morality 

Board of Company have permitted discipline of business morality to promote the 

directors, executives and every rank of officials to hold in practice regularly as usual 

which the directors, executives and every officers have signed for document concerning 

such discipline and confirmed in practice which regards as practical standard frame of 

the company, also all Board of Company have assigned one who responsible to follow 

up result of practice continuously and always revise such discipline appropriately.  

Business Morality 4th revise edition which has received permission to modify from the 

Board of Company Meeting no. 1/2016 dated February 26, 2016. 

Corporate Governance 

Board of Company Director have an intention to build up the process of Good Corporate 

Governance that standardizes and allow scatter the practice to every rank of the officials 

of the whole company to create real culture of Good Corporate Governance, so wish the 

directors, executives and every officer to strictly hold in practice according to the policy 

of Good Corporate Governance 4th  revise edition which has received permission to 

modify from the Board of Company Meeting no. 1/2016 dated February 26, 2016. 

Anti-Corruption 

The Company pays an important concerning misconduct and corruption and regards as a 

part of policy in conducting business which the company formulates in the business 

ethics, heading: misconduct and corruption resistant and formulates in the policy of 

Corporate Governance – heading: “policy of misconduct and corruption resistant” so as 

directors, executives and every official to hold practice.  In the meeting of Board of 

Company no. 4/2013 dated November 11, 2013 Board of Company have resolved to 

agree the company to show intentional in order to join cooperation of Thai private sector 

in resisting misconduct and in the meeting of Board of Company no. 1/2015 on 

February 26, 2015 have resolved to consent in managing policy of misconduct and 

corruption resistant in writing in order to be an performance line distinctly in conducting 

business and intends to develop to an organization sustainable, and on April 21, 2015 

the company applied for a member of net-work partnership on misconduct for Thailand 

in order to fight for every organization to aware of misconduct and corruption impact. 

The Board of Directors’ Meeting No.1/2015 held on February 26, 2016, resolved to 

approve the anti-corruption policy edition 1   
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9.2 Sub Committees 

The Board of Company have appointed Board of Sub-committee to help in governing 

the activity of the company as follows: 

Executive Committee 

Established on January 4, 2000 consist of 4 Executive Directors, by formulating 

authority as follows:     

1. To formulate an executive policy and operation direction to coordinate with policy 

and company objectives with intends to create security and maximum advantage to 

the company. 

2. To governance the management to proceed as policy that formulate with efficiently 

and effectively. 

3. To have authority to consent in buying assets investment, other expenditures and/or 

borrow money in the credit line as formulated by Board of Company. 

4. To act others as assigned by Board of Company. 

On December 16, 2015, at the Board of Company Meeting no. 7/2015 resolved to 

change authorized director from original “Mr. Prayoon Pholpipattanaphong, 

Chairman or Mr. Prapas Pholpipattanaphong, Managing Director or Mr. Suwat 

Phongphasura to give signature with company seal” to be “Mr. Prayoon  

Pholpipattanaphong, Chairman or Mr. Ankoon Pholpipattanaphong, Managing 

Director or Mr. Prapas Pholpipattanaphong to give signature with company seal” 

with effective from January 1, 2016 onward. 

Audit Committee 

Established on August 28, 1998 with holding term each time 3 years, consist of 3 

directors which are all Independent Directors and one Independent Director namely: Mr. 

Ampon Ruayfupant is knowledgeable in accounting and financial which names are as 

follows: 

1. Mr. Amnuay  Yossuck  Chairman      

2. Mr. Ampon  Ruayfupant Audit Committee 

3. Miss Darunee  Ruangtham Audit Committee 

By having Mr. Suphot Sutthiprapa, Assistant Internal Audit Manager as Secretary to the 

Board of Audit Committee 

Audit Committee authority  

1. Have an authority in proposing to appoint and quit employ external auditor. 

2. Have an authority in proposing to appoint, transfer and quit employ Internal Audit. 
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3. To verify financial statements of the company to be in accordance with generally 

accepted auditing standards. 

4. Inspect sufficiency of internal control system. 

5. Inspect sufficiency of risk protection and misconduct and corruption resistant. 

6. Review the anti-corruption guideline and practice for director, executive, and 

employee and ensure the compliance.  

7. Manage to report performance work of Board of Audit Committee. 

8. Other performance works concerning with inspect activity as assigned by Board of 

Company.   

Nomination & Remuneration Committee 

Established on August 13, 2009 with holding term each time 3 years.  There are 5 

Directors, consist of 2 Independent Directors, 1 Executive Director and 1 Legal Advisor 

in which Independent Director performs duty as Chairman, having an authority to select 

appropriate qualified person to be director as provision of the company and qualified as 

the provision of Securities and Stock Exchange of Thailand and Securities and 

Exchange Commission to present toward Board of Company to consider for approval 

and present to the Shareholder Meeting for appointing and have an authority to consider 

the style and basis of paying remuneration of directors to recommend an opinion toward 

Board of Company and Board of Company will present in the Shareholder Meeting for 

approval. 

Report of Nomination and Remuneration Committee 

In the previous cycle year, Board of Nomination and Remuneration Committee had 

gathered 2 times meeting.  Board of Nomination and Remuneration made a meeting 

and selected the director to substitute 3 completed term directors comprised: 1. Mr. 

Prapas Pholpipattanaphong, executive director 2. Mr. Prayuth Pholpipatanaphong, 

non-executive director and 3. Dr. Phusit Wonglorsaichon, independent director in 

which Mr. Prayuth Pholpipatanaphong wished to take a rest by not asking renew of 

bring director after completed term.  Therefore, Board of Nomination and 

Remuneration were of opinion that those 2 completed term directors were of 

knowledgeable with competent and experience in the field of agriculture industry 

business and financial administration excellently also had devoted in performing 

duty as company director continuously which were much advantage toward the 

company, then were of opinion that it should propose those 2 completed term 

directors namely: Mr. Prapas Pholpipattanaphong and Dr. Phusit  Wonglorsaichon 

to turn to be company director once again, herewith had considered remuneration 

with a view that remuneration that directors received at present was suitable with the 

duty in the capacity as company director.   

The Company opens an opportunity for shareholders to propose name list of person 

having suitable property to be Independent Director of the company to replace 
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complete term Independent Director. This year, the company opens an opportunity 

to propose name list from October 29, 2015 till December 30, 2015.  When due 

time, it appears that no any shareholder propose name list for such purpose. 

Nomination and Remuneration Committee had performed the duty with always 

thinking of company benefits, to make reviewing the Charter to be up-to-date and 

review performance by using data bases in the same industry level and Board of 

Nomination and Remuneration Committee had made self-assessment which were 

annual assessment result.  For the result of assessment in the year 2015 which sum 

up overall that Board of Nomination and Remuneration Committee performed duty 

with attainable as target. 

Corporate Governance Committee 

Appointed on November 12, 2012, having holding period of each 3 years.  There are 

five directors consisting of Board of Company, executives and/or other qualified 

persons.  At least one director of corporate governance must come from Independent 

Director which Mr. Vanchandr Sivabonyawongse as advisor to the Committee. The 

Corporate Governance Committee have an authority in arranging policy of corporate 

governance under the frame of laws, basis, discipline and regulations that are current 

issue of organization that perform duty on corporate governance such as The Stock 

Exchange of Thailand, Securities and Exchange Commission and related units through 

the guide line in good corporate governance that are international standard and provide 

advice to the directors, executives, officials of the company in performance duty as 

frame and basis of corporate governance policy so as to allow performance duty of 

directors and management of executive section to be in good manner, good resulting in 

performance and having appropriate continuation to be in accordance with expectancy 

of the shareholders and every group of stakeholders.  

Report of Board of Corporate Governance Committee 

In the previous cycle year, the Corporate Governance Committee had gathered 3 

times meeting in order to modify the policy of Corporate Governance, Business 

ethics through the Charter of Board of Director and small board for appropriate and 

always up-to-date and perform duty with corporate governance to the directors, 

executives and officials to acknowledge the policy of Corporate Governance and 

business ethics for holding practice and found from assessment that the directors, 

executives and officials all well-acknowledge and held practice with satisfactory. 

Corporate Governance Committee had modified the policy of Corporate 

Governance, Business ethics and the Charter of Corporate Governance Committee 

through oversee the directors, executives, officials to hold practice according to the 

policy of corporate governance and business ethics that company formulated and the 

Corporate Governance Committee had made self-assessment which were 

assessment annual result. For the result of assessment in the year 2015 with sum up 

overall that the Corporate Governance Committee had performed duty with 

attainable as target.  
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Risk Management Committee 

The company manages to have Board of Risk Management Committee comprise 4 

Executive Directors, 1 Executive and 1 Legal Adviser to consider formulating the policy 

and system of risk management, follow up result in risk management from the process 

of pointing out, analyze, management assess, follow up and report in system inclusive to 

provide supporting by managing to have advisory of risk management process to 

various internal sections through follow up to have continuously and regularly practice 

to the whole company. 

Report of Risk Management Committee  

In the previous cycle year, Board of Risk Management Committee had gathered two 

time meeting in arrange to make policy of risk management in writing for being a 

guide line in risk management suitably and order to make assessment of risk 

management in each side, that were: producing side, business performance field, 

exchange rate field, goods quality field, management field, financial field and 

investor field.  From assessment result found that the company could manage the 

risk in each field with very satisfactory made the company was still in good 

performance and acceptable of risk level. 

Board of Risk Management had managed the risk of the company in order the 

company to have the least as possible on business risk and Board of Risk 

Management Committee had made self-assessment which were annual result 

assessment.  For the result of assessment in the year 2015 with sum up overall that 

Board of Risk Management Committee had performed duty with attainable 

satisfactory.  

9.3 Selection of directors and executives 

Basis and process on select and appoint new director 

The Company opens an opportunity for shareholders enable to propose person name 

which is non-prohibit person according to the Royal Act of Securities and Securities and 

Stock Exchange and provision of Securities and Exchange Commission and get along 

with company provision and person who is proposed the name must allow to propose 

the name for electing as Independent Director of the company in which this year the 

company formulates to propose the name since October 29, 2015 till December 30, 2015 

which the company has proposed details, basis and performance method on website of 

the company – www.cmfrozen.com under group “Investor Relations” heading: Rights of 

shareholder and notify through website of The Stock Exchange of Thailand – 

www.set.or.th. 

Nomination and Remuneration shall consider name list of person from recommending 

of shareholders (if any) , name list from director information base and complete term 

director to select property of above said person to be in accordance with the laws and 

various basis through it must be a person to have profession skill, business talented in 

related with company business and/or having skill on accounting and financial inclusive 

necessary skill of Board of Director which still lacking by not restrict sex, age, race, 
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religion and propose toward Board of Company for consideration and give approval and 

propose to the shareholder for consideration to select for appointing individually. 

In the Shareholder Meeting must have shareholders and proxy from shareholders (if 

any) to attend meeting not less than 25 persons and must hold the shares total not less 

than one third of 381,145,725 shares to be as quorum. 

Each shareholder has to use all theirs vote to elect one person or many persons as 

director but can’t share the vote to either of them more or less. 

To nominate director must receive approval from the Shareholder Meeting.  The person 

who gets highest vote respectively will be elected as director according to the number of 

available directors or election that time.  In case of the elected respective person who 

has equal vote exceed quota, final vote will be made by Chairman for arbitration. 

Self – Assessment 

The Company arranges to have performance result assessment of Board of Director 

every year which company secretary shall send form of such assessment to each director 

and collect to propose Chairman of Board of Nomination and Remuneration for 

assessing performance result and bring performance result to consult in the Board of 

Company Meeting.  All this, various recommend that receive from performance result 

assessment of Board of Director, the company shall bring to use in revision working 

efficient of Board of Director so as to produce maximum advantage in corporate 

governance of the company. 

Descendent plan 

The Company executes a plan concerning development for recompensing the position 

with object in making preparation on manpower both in quality and volume to create 

continuation in appropriate administration for selecting and make preparation of suitable  

person in holding an office that is the main position of the company, for instance: 

company supreme executive inclusive important position in management structure or 

company conducting business or a position with specific skill, sharp talented or hard to 

recompense. So the company has formulated arrangement basis for descending plan 

such as important position, consideration basis and select through arrangement 

procedure of descend plan chiefly. 

Training and knowledge development 

The Company has a policy to support new director in director curriculum training to 

enhance knowledge, understanding, role and duty of director through for acknowledging 

various regulations, rules, discipline and related laws.           

9.4 Operation on corporate governance of subsidiary company 

The Company is a shareholder of Agrifood Processing Co., Ltd. (subsidiary company) at 

portion 100%, then having management policy in the subsidiary company as follows: 
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 The subsidiary company manages work under the same policy of Corporate 

Governance and business ethics with the company. 

 The directors and executives are all represented from the company. 

 Practical discipline and any provision of the subsidiary company have 

received resolution for approval from the company. 

 To disclose financial status and operation result, related subject between the 

subsidiary company with related person, procurement or distribution of 

assets use the same basis of the company. 

 The subsidiary company has appropriate and enough tightened of internal 

control system. 

 Corporate Governance, approval on capital increase, reduce capital or 

dissolve activity must receive approval from the company.   

Remark: In 2015, Agrifood Processing Co., Ltd., has gave up conducting activity and at 

the Board of Company Meeting No. 6/2015 dated November 13, 2015 resolved to 

register for dissolving Agrifood Processing Co., Ltd. 

9.5 Usage control of internal information 

The Company has a policy and method to look after directors, executives and officials 

of the company in bringing internal information which does not yet disclose toward 

public to use for own sake and other persons and punishment, communicate for 

providing knowledge to the directors, executives and officials for acknowledgement and 

hold practice as follows: 

 Provide knowledge to the directors including executives concerning the duty that 

must report of self-holding securities, married couple and child of unattained 

majority and lesson of penalty formulation according to Royal Act of Securities and 

Stock Exchange of 1992 and according to the provision of Securities and Stock 

Exchange of Thailand.  

 Prohibit the directors, executives and officials whose acknowledge important 

essence of internal information which effects toward change of par value of 

company securities to disclose information or use internal information or make 

buying-selling securities or persuade other persons buying-selling securities of the 

company both direct or indirect way.  Whatever, such act would do for own interest 

or others, 14 days before financial statements or internal information would disclose 

toward public, persons whose concern with internal information must not disclose 

that information to other persons to know until it has informed that information to 

the Stock Exchange of Thailand. 

Penalty measurement, if violate such discipline, the company regards as guilty in 

discipline according to the company working regulation by considering punish according 

to circumstances for instance: warning by speech, warning in writing, condone a fault 
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through quit employ out-of-status from officials with the cause of expel, dismiss or quit as 

the case may be.  

9.6 Audit fee 

According to the resolution at Ordinary Shareholder Meeting for annual year 2015 

approved to select AST Master Office Co., Ltd., by having 1) Mr. Pradit  Rodloytuk, 

register no. 218 and 2) Miss Nongram  Laohaareedilok, register no. 4334 are doing 

inspect financial statements of the company for annual year 2015 which are an Auditor 

of having independence, reliably and are an Auditor whose receive approval from 

Securities and Exchange Commission. 

- The Company and Subsidiaries paid audit fees for 2015 amount 800,000 Baht. 

- Other service: none 

9.7 To act in accordance with the Code of best practices of SET. 

The Company has acted in accordance with the Code of best practices very well in 

which the company has made self-assessment of the Board of Director every year and 

has tried to improve to allow administration to be according to the practical of Securities 

and Stock Exchange of Thailand, business ethics and Corporate Governance policy and 

the company has still received better points from CG and AGM assessment as follows: 

Subjects Year 

2011 2012 2013 2014 2015 

Average point by adding up of CG assessment 82 81 87 79 88 

AGM assessment point result - 93.75 100 96.50 100 

Anti-Corruption Progress Indicator - - 1 2 3 

10. Social responsibility 

Board of Company pays an important toward the development of community, society and 

environment to have strong and live together with sustainable and happy.  The company 

then formulates the role, duty and responsibility of the directors, executives and officials of 

the company that have to treat toward community, society and environment in the business 

ethics principle of the company in order to allow the directors, executives and offices of the 

company to hold for practice. 

In the year 2015, the company arranges to make report of responsibility toward society and 

environment separately from annual report, can see information from website: 

www.cmfrozen.com heading: Investor Relations. 

Various policies for development on community, society and environment comprise: 

a. Shareholder treatment policy 

The Company holds the principle of equality treatment toward shareholders by having 

guide line as follows: 
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 The Company intends to create growth with quality and security in order the 

shareholders receive good return sustainable from efficient working and good 

business result of the company. 

 The Company shall respect rights of shareholders in receiving equality necessary 

information and disclose business result, financial status along with support 

information that correct as the truth according to the Securities and Stock Exchange 

of Thailand and Securities and Exchange Commission formulated. 

 The Company shall perform duty with honest, upright, transparent, fair in order to 

create conviction that any decision and act always think of maximum interest of 

every shareholder and every related group. 

 The company shall control to have operation, act in accordance with company 

policy and develop performance to have better quality continuously.   

b. Customer treatment policy 

The Company has a policy to create satisfaction to customers then formulate a guide line 

as follows: 

 The Company manages to have service system to create satisfaction to the 

customers by treating every customer with equality by equitable treatment. 

 The Company shall provide information concerning services completely, correct 

and not distort the facts with thinking of customer interest as main. 

 The Company shall manage the system for the customers capable to grievance 

concerning services or conducting business of the company by rush proceed and 

return reply the customers at the best. 

 The Company shall oversee an environment, internal areas and vicinity of the 

factory and office to have safety toward life and customer possessions and one who 

contact business with the company. 

 The Company has an intention to create impression and satisfaction with the 

customers in order the customers receive best services. 

c. Co-trader treatment policy 

The Company wish to see goods procurement and services in accordance with standard 

measure and aim to develop and maintain sustainable relationship with co-traders and 

co-partners which have clear objective in the matter of goods quality and services that 

suits with money value, technique quality and reliable with each other, the company 

then has a guide line concerning goods procure and services procedure as follows: 

 The Company manages to have competition on received information equality. 

 The Company manages to have basis in assessment and select co-traders and co-

partners with just. 
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 The Company manages to make contract form with appropriate co-traders and fair. 

 The Company manages to have management and pursuit system to ensure that it 

having follow the condition of contract completely and protect misconduct and 

corruption in every step of procure procedure. 

 The Company pays money to the co-traders and co-partners with on time according 

to the agreed payment condition. 

d. Trade competitor treatment policy 

The Company conducts business under rule frame of fair competition by holding the 

principle as follows: 

 The Company shall not seek the secret information of trade competitors by the way 

of bad faith or not suitable. 

 The Company shall conduct business under rule frame of good competition, not ruin 

fame of competitors by find fault with competitors. 

e. Creditor treatment policy 

The Company has a policy to treat with creditor with fair by having guide line as 

follows: 

 The Company shall maintain and follow the conditions toward creditors strictly. 

 The Company shall control to return back loans and interest to every type of loan 

creditors completely with on time and follow the conditions of loan as agreed by not 

using loan in the way that contrary to the objective of loan. 

 The Company shall administer the work to make creditors assure in financial status 

and ability in paying debt of the company. 

 The Company shall report and provide correct information of the company and 

complete to the creditors. 

f. Officials treatment policy 

The Company is fully aware of human resources value and wish the personnel proud of 

organization by having working atmosphere like participate and progress in profession 

equality. The personnel shall receive potential promotion development to have 

knowledge talent throughout and continuously for creating value and uphold excellence 

in business. The Company then has a policy on remuneration and welfare, policy on 

knowledge development and officials potential, policy on safety and health and others 

policy by having guide line as follows: 

 The Company selects a person for hiring to hold various offices with fair by 

thinking of property of each position, study qualification, experience and other 
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provisions which necessary to work without obstruct in the matter of sex, age, race, 

religion. 

 The Company formulates remuneration and welfare to the officials fairly, having 

suitability with knowledge and talent, condition and character of work, performance 

result and coordinate with operation result of the company both in shot-run and 

long-run by considering from business result of the company, administration and 

assessment result of whole organization. 

 The Company supports the officials to receive training, knowledge development, 

talent, develop working potential to be higher in order to add working efficient and 

open opportunity for officials to progress in duty. 

 The Company supports the officials to always receive related news as opportunity 

and as far as it can be done for adding efficient and good relationship in 

collaboration.  

g. Treatment policy on safety and health 

The Company is fully aware that safety and health are the basis responsibility of the 

company and is an important factor toward sustainable growth of organization, the 

company then formulate the policy that would give the officials and co-partners work 

safety and in accordance with provision of related law by: 

 The Company shall find a way to protect accident, wounded and illness due to work 

performance with earnestly cooperation of every official inclusive to seek a way to 

get rid and control risk in un-safety work performance. 

 The Company shall give cooperation with government unit and other organizations 

in suppressing emergency trouble or accident which happen from work performance 

quickly, efficient and cautious. 

 The Company shall act in accordance with law and various regulations in the matter 

of safety strictly and shall bring management standard measure concerning reliable 

safety to be effective in case not yet available of laws and regulation formulated. 

 The Company managed to have designing on equipment, making performance 

discipline, operation planning and officials training to have knowledge and 

understanding and receive sufficient information in the matter of working safety to 

protect danger which may happen from machines, working method or various 

diseases. 

 The Officials whose join working by having illegal narcotics essence in the body 

system or having liquor power or other narcotics essence in a level that able to cause 

damage on performance would receive punishment by discipline as company 

regulation.  

 In the year 2015, Statistics on accident to the stage of ceasing work excess 3 days 

come to 2.38 persons / 1,000 persons.  
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h. Participation development on community and society policy 

In order to maintain for good community and society, the company then formulates the 

following guide lines: 

 The Company shall behave as own rights in their capacity as a good population by 

law and/or discipline issued by corporate governance section strictly and give 

cooperation with public sector regularly. 

 The Company supports the officials and related person to acknowledge, understand 

guide line in operation in order to participate in community and society 

development. 

 The Company shall proceed the project or do activity for society continuously in 

order to create affection, union, to be unanimous with community and society. 

 The Company shall take good care and protect not to allow company operation to 

incur damage toward life quality of community and society. 

 The Company shall create mind conscious in responsibility toward community and 

society in every level of official group continuously and earnestly. 

 The Company shall cooperate to support and create community and society, support 

any activities which related with community development both in the part of life 

quality development and exchange experience from operation with community and 

society for bringing to improve working regularly.  

i. Environment and Natural Resources policy 

The Company has an intention to attend business with responsibility, friendly toward 

environment and natural resources as below principles: 

 The Company shall administer by having target in protection not to incur impact 

toward environment and natural resources and better than provision of laws. 

 The Company intends to develop operation process to be in accordance with 

international standard measure through revise and operation assess regularly. 

 The Company shall establish firmly and promote officials including related person 

to have responsibility toward environment and natural resources. 

 The Company shall fully aware of maintenance environment and natural resources 

for nice living and is a source of river and brook manage to have a process for 

providing knowledge to the officials by training in order to allow every official fully 

aware of its important, incur guarding jealously, maintain and use most worthwhile 

on natural resources. 

  The Company shall maintain environment condition and biodiversity in operation 

areas to incur balance of residence system sustainable. 
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 The Company shall participate in reducing incurred greenhouse gas that shall impact 

toward change of climate. 

 The Company shall seek an opportunity to exchange, learning and share experience 

from operation with other units for renovating operation continuously.  

j. Human rights policy 

The Company has a policy to conduct business by holding principle of respect toward 

human rights as international principle below: 

 The Company shall treat every official with respect in honor and dignity. 

 The Company supports the officials to use their legal rights as population according 

to edit of constitution and to be prescribed by the laws. 

 The Company shall maintain personal information of the officials such as 

autobiography, health record, working resume, disclosure or personal information 

transfer of the officials to the public would be able to do when receive consent from 

those official.  All this, violation regards as fault by discipline except has done 

according to the company discipline or as laws. 

 The Company does not violate and not support activities that violate human rights. 

 Every official must not do anything that violate or threaten either by speech or act 

toward other persons on basis of race, sex, religion, age cripple on body.  

k. Misconduct and corruption resistant policy 

The Company has an ideal in conducting business with virtue, act in accordance with 

law, transparent, adhere to responsible toward society and every group of stakeholder 

according to the principle of good Corporate Governance (private) and ethics in 

conducting business, not supporting every form of misconduct and corruption.  

Therefore, in the year 2013 the company has joint the operation of Thai private sector in 

misconduct and corruption resistant and in 2015, the company applied for a member of 

net-work partnership on misconduct for Thailand in order to fight for every organization 

to aware of misconduct and corruption impact and formulate following guide lines: 

 The Company formulate the written policy of Anti-Corruption and misconduct that 

is: the directors, executives and officials of the company are prohibited to do 

whatever that are related with every form of misconduct and corruption both for 

own benefit, family, friend and acquainted persons, both direct or indirect, not even 

in the status as recipient, provider or proposer, even its money or not to the 

government service units or private units that the company has conducted business 

or contacted and must perform strictly according the company policy.  If not, shall 

be punished by discipline as company formulated rule and may be punished by law 

if that doing is illegal. 
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 The Company pays an important in human resources administration, can bring the 

policy of misconduct and corruption resistant to use practicing to incur form and 

appearance of things, communicating, provide knowledge and train officials 

concerning protection for seeking improper interest in duty and guide line to 

promote the personnel to understand and perform as organization culture. 

 For the officials whose refuse to misconduct and corruption, the company has a 

policy not to reduce rank, punish or give result in a bad way to those officials, 

though refusal on misconduct and corruption would make the company lose an 

opportunity in business. 

 The Company has available internal inspection section that having independence 

and upright by report direct to the Board of Audit Committee in inspecting risk 

assess on misconduct, possibility assess in the matter of misconduct and consider on 

protection and control measurement to have maximum efficiency in order to assure 

that the company shall be able to protect and control misconduct and corruption 

efficiently.  

 The Company has a guide line to oversee and consult for protecting and follow 

performance assess as the policy of misconduct and corruption resistant by 

formulate Board of Audit Committee perform duty on governance to act in 

accordance with policy of misconduct and corruption resistant at least once a year 

through revise, practical line and provision in operation to coordinate with change 

on business, discipline, regulation and provision by law.   

 The Company makes risk assessment on misconduct and corruption by managing 

risk management policy that may happen from normal operation and risk that may 

happen from misconduct and corruption, to look for risk measurement and 

protection guide line. 

 The Company will disseminate policy of misconduct and corruption resistant both 

in giving or receiving present, donation for merit, support money, political 

assistance, purchasing, personal administration through expenditure for business 

entertainment to the customers, co-traders, creditors, related units, company officials 

through subsidiary company, corporate company, other companies that has 

authorize to control, business representative, the people to acknowledge through 

communication channel of the company such as website of the company, e-mail, 

fax, annual report of disclosure information (type 56-1 and 56-2), fold sheet, 

responsibility toward environment report, first explanation, training, seminar and 

post letter.   

l. Clue notification policy  

The Company manages to have measurement in clue notification or grievance from 

offending or morality or behavior that may reveal for misconduct and corruption or 

behave improper of the person in organization both from directors, executives, officials 

and other stakeholders which grievance or clue by every group of stakeholder are likely 

to receive protection, its regarded as secret and not regarded as fault in discipline in case 
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one who grievance or notify clue is an official of the company and the company shall 

rush inspection and remedy problem quickly.   

Safety channel in approaching information advice acceptance, clue notification or 

complaints channels 

 Safety channel that the officials or stakeholders can approach to the information firmly 

when require an advice concerning performance in accordance with anti-measurement 

of misconduct and corruption by company website: www.cmfrozen.com click Investor 

Relations click required various heading such as anti-corruption policy or Business 

Morality or Corporate Governance Policy or other headings. 

 Safety channel that the officials or stakeholders can approach firmly when requires to 

file complaint, notify information or clue that concerns with misconduct and corruption 

without risk to the informant afterwards by sending complaint, clue or information by 

post letter to:- 

Chairman of Board of Audit Committee / 

Chairman of Board of Corporate Governance / 

Company Secretary / Human Resources Section 

Chiangmai Frozen Foods Public Company Limited 

No. 149/34 Soi Anklo Plaza, Surawongse Road,  

Kwaeng Suriyawongse, Khet Bangrak, Bangkok 10500, Thailand 

or send by E-mail address: cg@cmfrozen.com 

or by phone: 662-238-4091, 662-634-0061-4 

or Complaint box. 

Relations with investors 

Board of Company realize that company information both concern and not concern with 

financial are entirely effected to the decision of investor and stakeholders of the company.  

Board of Company then have a policy to let the executives section disclosing complete 

information to correspond with truth, reliable, regular and in time which the company has 

paid an important and kept throughout practicing.  With regard to work in investment 

relation, the company has not set up this section owing such activity is not much but has 

assigned Mr. Ankoon Pholpipattanaphong - Company Secretary or Mr. Sakda Phimmuang - 

Accounting Manager to contact and communicate with institution investors, shareholders, 

analyst and state concerned which the investors can see the company information at Website 

: www.cmfrozen.com  or contact at phone : (662) 238-4091 or at  E-mail address : 

cg@cmfrozen.com. 

 

 

http://www.cmfrozen.com/
mailto:cg@cmfrozen.com
mailto:cg@cmfrozen.com


 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 190 

11. Internal control 

The Company pays an important on internal control system with efficiently both in 

executive level and practical level, then has formulated duty, operation power of proceeding 

and executives in writing, having control usage of company assets to incur advantage and 

available development of good internal control system in regard to financial and accounting 

include effective report system. 

The Company has an internal inspection section which are appointed by Board of Executive 

Director with an approval of Board of Audit Committee to perform inspection duty to ensure 

that the main practical and important financial activity of the company have proceeded as 

estimated way with efficiently inclusive inspection practice as laws and provision of the 

company as per work chains. 

Risk Management 

Board of Company are aware of the important risk management and see that such process is 

one of the most important component of good corporate governance.  So it manages to have 

risk management process which is standard system and more efficiently by assigning the 

Board of Risk Management Committee to formulate the policy, objectives, tactics in risk 

management and risk level that the company acceptable inclusive notify these matters to 

everyone in association to acknowledge for aware an important and is to make culture in 

risk management to incur in every level of the company enabling to bring for continuously 

practice to overtake changed situation for being as practice on background of risk 

management inclusive take care of having formulate to follow up method of risk 

management result appropriately owing it is an important final step that effect toward 

success of risk management and formulate for reporting to the Board of Company. 

12. Connected transactions 

Conflict of interests 

Board of company have executed carefully and cautiously to prevent conflict of interest 

when any matter that may cause conflict of interest.  Board of Audit Committee will learn 

about the subject that get conflict of interest and related subject and have considered the 

suitability cautiously every time by formulating to have practiced according to the basis of 

Securities and Stock Exchange of Thailand in which prices and conditions are as if doing 

subject with outsider and have already disclosed details, subject value, partnership, 

reason/necessity in the annual report and type 56-1 also have disclosed in notes to Financial 

Statements heading : general information and account with related person. 

The Company has a policy to fix the selling price of the products to the related company as 

trade agreement in the same manner with sages should do with general partners under same 

circumstances. 

The necessity of listing among themselves, owing the company established from business 

cooperation between investor Thai, Taiwan and Japan to    Manufactured and Export Frozen 

Vegetables to Japan. Also Japan and Taiwan investors have their own customer bases make 

the company has an advantage that able to produce goods by having their market served.  
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There the company uses their customer bases as good export base.  Meanwhile, the company 

has tried to look for further new customers.  For domestic sale, the company has sold 

through P.P. Foods Supply Co., Ltd., which the executive has a good relationship with main 

shareholder of the company.  With reason that Thailand is the land with plenty of fresh 

vegetables in season, able to buy throughout the year with cheap price cause popularity of 

frozen vegetables in domestic declined and the important is that price is expensive, also very 

few customers in Thailand, so the company is necessary to distribute through such company 

to have more channels of distributing and to release the products that cannot export.  

However, the company is in position to accept every new customer which intends to sell our 

product by fixing the sale price as per market same with everyone. 

For the step of making list among themselves will be in accordance with the business 

mechanic in all respects both in fixing the price, provide discount and credit by the 

authorized officer who responsible directly with an approval of the executives.  For the 

shareholders who have common interest, take no part in such approval.  However, to fix the 

price, provide discount and credit shall be in accordance with the market mechanic which 

the company has treated in the same way with every customer of the company. 

In future this making list among themselves shall have to continue further with thinking of 

the company maximum advantage that the company would receive as main. 

Agrifood Processing Co., Ltd. (Subsidiary)  

In 2015,  Agrifood Processing Co., Ltd., has gave up conducting activity and the Board of 

Company Meeting No. 6/2015 dated November 13, 2015 resolved to liquidate Agrifood 

Processing Co., Ltd. 

C.T. Prosper Group Co., Ltd., is a company to conduct business of buying – selling, having 

joint shareholder and director, hire office building from the company with 30 square metres 

areas for rent rate 7,500.00 Baht per month. 
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13. Financial Data 

Ratio  

Unit 

Consolidated F/S. 

(Mil. Baht) 

Separate F/S. 

(Mil. Baht) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Liquidity Ratios 

   Current ratio 

 

Time 

 
11.49 

 
12.90 

 
11.61 

 
11.41 

 
12.61 

 
11.61 

   Quick ratio Time 7.37 7.07 6.47 7.18 6.63 6.47 

   Cash flow ratio Time 1.76 0.35 2.09 1.81 0.33 2.14 

   Account receivable turnover Time 17.91 15.07 16.67 17.39 14.88 16.67 

   Debt collection period Days 20.38 24.22 21.90 20.99 24.53 21.89 

   Inventory turnover Time 3.20 2.94 2.42 3.20 2.94 2.42 

   Good distribution ratio period Days 114.18 124.15 150.74 114.18 124.15 150.74 

   Account payable turnover Time 12.71 14.64 13.76 12.92 14.58 14.73 

   Debt payment period Days 28.71 24.93 26.52 28.24 25.03 24.78 

   Cash cycle Days 105.85 123.44 146.11 106.93 123.65 147.85 

Profitability Ratios 

   Gross profit margin 

 

% 

 
21.98 

 
19.29 

 
24.24 

 
20.94 

 
17.69 

 
24.24 

   Operation profit margin % 10.99 4.99 10.68 10.80 4.84 12.39 

   Cash ratio against making profit % 150.94 37.28 112.00 149.60 38.75 113.16 

   Net profit margin % 9.52 4.27 8.42 9.38 4.17 10.15 

   Return on equity % 10.35 4.66 9.14 10.21 4.53 11.12 

Efficiency Ratios 

   Return on total assets 

 

% 

 
9.38 

 
4.25 

 
8.32 

 
9.27 

 
4.14 

 
10.12 

   Return on fixed assets % 3.88 4.07 4.33 3.83 3.99 4.33 

   Total assets turnover Time 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 
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Ratio  

Unit 

Consolidated F/S. 

(Mil. Baht) 

Separate F/S. 

(Mil. Baht) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Financial Policy Ratios 

   Ratio debt against equity part                      

 

Time 

 
0.10 

 
0.09 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.09 

 
0.10 

   Dividends paid rate % 87.0 63.08 63.76 - - - 

14. Explanation and analysis financial situation and operation result 

Financial Performance Analysis 

Performance Overview 

The overall of Thailand’s economy in 2015 considered sluggish recovery according 

to the slowdown of global economy. Though there are increasing forecasted GDP in 

Japan, the key business trading partner to the company, but the overall Japan’s 

economy also considered fragile and sensitive, supported by the shrinkage of the 

domestic consumption from retail in Japan and the consecutively negative inflation. 

However, the volatile of exchange rate during 2015 especially the continuously 

depreciation of Thai Baht (THB) against U.S. Dollar (USD) have positively affected 

to all the exporter, include the company. According to the financial statements of the 

company, sales revenue has slightly increased from THB 1,413.56 Million which 

presented in 2014 to THB 1,419.89 Million, equivalent to the increase of 0.45% On 

the other hand, the depreciation of THB against USD might also deteriorate the 

competitiveness of the company as the import price perceived as increasing. The 

evidence of such cause has affected the sales volume which decrease from 22,778.44 

Ton presented in 2014 to 21,873.14 Ton in 2015, equivalent to the decrease sales 

volume of 3.97%. Nonetheless, due to the effective management for costing to 

reflect the realistic production activities and the globally oversupply of fossil fuel 

which continuously drive the oil price down during the year, the company’s 

consolidated financial statement has indicate the net profit THB 119.56 Million in 

the year 2015, equivalent to the significant increase of 97.86% considering previous 

year performance of THB 60.43 Million, while the gross profit margin and net profit 

margin in 2015 displayed 24.24% and 8.42% respectively which increase from 

19.29% and 4.27% previously shown in 2014. 

The financial performance has significantly change more than 20%, whereby the net 

profit has increased 97.86% comparing to the previous year. The major contribution 

for such change is the continuous depreciation of THB against USD during 2015 

comparing to 2014 which the average exchange rate for THB/USD is 34.46 and 

32.48 respectively. Therefore, the sales revenue has increase despite the quantity 

sold has been decreased. In addition, the quantity of product produced has been 
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decreased, the effective production cost management, and the slump of global oil 

price in the year 2015, and these factors greatly contribute to reduce cost of goods 

sold and selling and administration expenses for 5.71% and 7.43% respectively. 

Finally, the net profit has greatly increased.      

The company has restructure its business structure and subsidiary for the purpose of 

reducing cost and increase the effectiveness in management. The resolution of the 

Board of Director’s meeting No. 6/2015 held on 13 November 2015 has resolve to 

terminate the subsidiary which is Agrifood Processing Company Limited (“AFP”) 

which the company held 100% shares, the registered capital of THB 120 Million and 

the paid up capital of THB 30 Million. In this regards, AFP has stop its business 

operation since 1 January 2015 due to the company has stop trading activities with 

AFP. Currently AFP is under the process of liquidation with the Department of 

Business Development, the Ministry of Commerce. 

The Company has non-recurrent transaction indicated in the financial statements for 

the year 2014 and 2015 as follows 

 2014 

 The company has selling and administration expenses of THB 9.4 Million 

Baht recorded in the consolidated financial statement and separate financial 

statement which are the payment for input tax that unable to claim, penalty 

fee, and interest. 

2015 

 The company has dividend from the subsidiary of THB 16.80 Million 

indicated in the separate financial statement which derive from the AFP 

which currently on the liquidation process. 

 The company has profit from the liquidation of subsidiary which is AFP of 

THB 7.83 Million indicated in the separate financial statement. 

 

During the year, the company has not change the accounting policy, but only the 

application of accounting standard which is mandatory applied. The mentioned 

change has not material to the financial statement. 

For the year 2016, the persisting slowdown of global economy and the sluggish 

recovery of Japan, as an important trading partner, might still remain effect which 

would cause the stagnant investment, slowdown of trading, and the decrease of 

commodity pricing. Moreover, the serious draught would negatively affected to 

agricultural sector in terms of shortage of produces and the inferior quality of 

produces. However, the management has aware of theses factor and best attempt to 

reduce such negative effects. Also, the management has best attempt to determine 

the policies and strategies to cope with the situations such as the continuous 

improvement for the production costing by improving cultivating yield and 

production yield, the study of the demand for the products in other country rather 
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than existing trade partner, the study for the feasibility in the investment in 

neighborhood country purposely to increase the agriculture area and quantity 

produces, and the closely monitor for the exchange rate to determine the appropriate 

use of financial instrument and increase the effectiveness of  the hedge against the 

risk of exchange rate fluctuation. 

Summary of Financial Performance 

Revenue Structure 

1. Sales Revenue 

The Company has sales revenue majorly from the sales of frozen vegetables such 

as frozen soy beans, frozen green beans, frozen sweet corns and frozen mixed 

vegetables. The details of sales revenue, according to the consolidated financial 

statement categorized by the geographic is as follows,  

Sales Revenue Value (THB Million) Increase (decrease) % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Export Sales Revenue 1,401.61 1,401.70 1,401.40 (0.04) 0.09 (0.02) 

Domestic Sales Revenue 15.89 11.86 18.49 (28.84) (25.36) 55.90 

Total Sales Revenue 1,426.50 1,413.56 1,419.89 (4.36) (0.91) 0.45 

In 2015, sales revenue indicated totaling THB 1,419.89 Million, of which 

domestic sales proportion is 1.32% of total sales revenue, increasing from 

proportion 0.85% comparing to 2014. During this year, the company has cease 

the operation of subsidiary, AFP, and directly sell its products to subsidiary 

customers which mostly located oversea instead. In this regards, the proportion 

of export sales for the year 2015 is to 98.69%, slightly decreased from 99.16% in 

2014. 

Total sales revenue in 2015 totaling THB 1,419.89 Million increasing from THB 

1,413.56 Million in 2014, equivalent to the slightly increase of 0.45%. This due 

to the continuously depreciation of THB against USD which the average 

exchange rate in 2015 is 34.26 THB/USD comparing to average exchange rate of 

32.48 THB/USD, equivalent to the depreciation of 1.78%. However, the sales 

volume has been decrease due to the shrinkage of demand from retails and the 

sluggish recovery in Japan, which is the major trade partner to the company. 

2. Other Revenue 

In 2015, the company and subsidiary has indicated other revenue of THB 12.30 

Million which decreased from THB 19.79 Million in 2014, equivalent to the 

decrease of 37.81%, majorly from the decrease of revenue from interest as the 

interest rate for saving is decrease. 
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Cost of Goods Sold 

Cost of goods sold in 2015 presented THB 1,075.89 Million, equivalent to the 

decrease of 5.71%, comparing to THB 1,140 Million in 2014. The major reasons for 

the decrease is as follows, 

 The decrease of cost of raw material in 2015 comparing to 2014 due to the decrease 

of sales volume and the effective management for the quality controlling for the raw 

material purchased which derive from the change of cultivation process which 

generally increase the production yield. Also, the adjusting for the costing policy to 

better reflect the production and inventory costing. 

 The decrease overhead production cost as the oil price is sharply decrease 

throughout 2015 according to the global oversupply situation. The average fuel oil 

price in 2014 is THB 27.61 per litre while reveal THB 20.91 per litre in 2015. 

Besides, the overtime labor cost and electricity cost is also reduce due to the 

decrease of production activities. 

Selling and Administration Expenses 

In 2015, the Company and subsidiary has reported the selling and administration 

expenses of THB 177.90 Million which reduce from THB 192.33 Million as 

reported in 2014, equivalent to the decrease of 7.43% which derive from the 

following factors, 

 The domestic transportation expenses is reduce due to the drop of fuel price and the 
production activities. 

 The export expenses which is the cost for the transportation of finished goods to be 

delivered at domestic sea port and the custom fee, is reduce due to less volume 

export. 

 The decrease of penalty fee from the claim of input tax which the company is 

prohibited. The transaction is occurred in 2014 and considered non-recurrent 

transaction. 

Gross Profit Margin and Net Profit Margin 

The Gross Profit Margin for the Company and subsidiary presented in the consolidated 

financial statement for the year ended 31 December 2015 is 24.24% increase from 

19.29% indicated in previous year, while the Net Profit Margin reveal 10.68% 

significantly increase from 4.99% comparing to 2014. This is majorly contribute to the 

depreciation of exchange rate which favor the sales revenue of the company, at the 

same time cost of goods has been decrease due to less production activities, the 

effective management of production and inventory costing, the reduction of selling and 

administration, and the sharp decrease of oil price which reduce transportation cost. 

However, the depreciation of THB against USD also post the effect to the company 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 197 

where there is loss from exchange rate THB 26.78 Million which slightly decrease 

from 2014 as presented THB 29.63 Million. 

Income Tax Expenses 

According to the consolidated financial statement for the year 2015, the company and 

subsidiary has income tax expenses totaling THB 32.07 Million, significantly increase 

from tax expenses in 2014 which shown THB 10.07 Million. The major reason for this 

increase is due to the expiration of Investment Promotion from the Board of Investment 

(BOI) which its tax incentive is the exemption of corporate income tax for eight years 

from the granted date and 50% reduction of corporate income tax for five years after 

the first eight year is ended. The tax incentive for the company from the investment 

promotion has ended on 31 December 2014, in which the company is subject to the 

normal corporate income tax rate of 20%. 

Net Profit 

The Company and its subsidiary has indicated net profit in the consolidated financial 

statements in 2015 of THB 119.56 Million Baht, significantly increase from THB 

60.43 Million presented in 2014, equivalent to the increase of 97.86%. The major 

contribution to the significant increase of net profit derive from the favorable exchange 

rate as THB is continuously depreciated against USD, with the exchange rate range 

fluctuated between 32.51-36.01 THB/USD. Meanwhile, the cost of goods and selling 

and administration expenses is reduce from less quantity produce and sold, the 

effective management of production costing and inventory costing, and the drop of 

price for fuel due to oversupply globally. 

Summary Table for the Financial Performance 

Financial Highlight Value (THB Million) Increase (decrease) % 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Sales Revenue 1,426.50 1,413.56 1,419.89 (4.36) (0.91) 0.45 

Cost of Goods Sold 1,112.92 1,140.89 1,075.74 0.19 2.51 (5.71) 

Gross Profit 313.58 272.67 344.15 (17.64) (13.05) 26.16 

Selling and administration 

Expenses 

193.70 192.34 178.05 (3.93) (0.70) (7.50) 

Earnings Before Interest and 

Tax  

156.72 70.49 151.63 (24.81) (55.02) 115.10 

Net Profit 135.82 60.43 119.56 (22.27) (55.51) 97.86 

Earnings Before Interest, 

Tax, Depreciation and 

Amortization 

216.41 130.77 202.47 (19.90) (39.75) 54.83 

Cash Flow From Operation 180.95 29.95 186.19 (21.73) (83.45) 521.67 

Earnings per share (Baht) 0.36 0.16 0.31 

Book Value per share (Baht) 3.48 3.33 3.54 
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  Key Financial Ratios 

   Key Financial Ratios 2013 2014 2015 

Current Ratio (Times) 11.68 12.90 11.61 

Quick Ratio (Times) 7.37 7.07 6.47 

Gross Profit Margin (%) 21.98 19.29 24.24 

Operating Profit Margin (%) 10.99 4.99 10.68 

Net Profit Margin (%) 9.52 4.27 8.42 

Return on Equity (%) 10.35 4.66 9.14 

Return on Assets (%) 9.38 4.25 8.32 

Debt To Equity Ratio (Times) 0.10 0.09 0.10 

Company’s Financial Position 

Assets 

The Company and subsidiary has total assets according to the consolidated financial 

statements as of 31 December 2015 of THB 1,488.60 Million comparing to THB 

1,387.03 Million in the previous year, equivalent to the increase of 7.32%. The 

major increase are from the increase of cash and cash equivalent and short term 

investment in the forms of cash in fix saving account altogether presented THB 

559.79 Million in 2015 comparing to THB 468.88 Million in 2014, equivalent to the 

increase of 19.39%. The increase net cash flow from operation derive from increase 

sales revenue and decrease of expenses has contributed to such increase of cash. 

Trade Receivables in 2015 indicated THB 78.78 Million, decrease from THB 91.58 

Million presented in 2014, of which THB 72.06 Million is receivable that not yet 

due for payment, equivalent to 98.82% of total receivables in 2015. The Company 

has policy to reserve for allowance for bad debt for the whole amount on any 

doubtful receivable, considering financial position of client and their historical 

payment. In 2015, most of the client able to made payment within due.    

Liabilities 

The Company and subsidiary has total liabilities according to the consolidated 

financial statements as of 31 December 2015 of THB 139.68 Million which 

increasing from THB 119.53 Million Baht in 2014, equivalent to the increase of 

16.85%. The major contribution for such increase derived from the deferred tax 

liabilities which increase from THB 1.66 Million in 2014 to THB 13.00 Million in 

2015, as the tax incentive from the investment promotion (BOI) has been expired 

since 31 December 2014. Since then, the company is subjected to the normal 

corporate tax rate of 20% 

As of 31 December 2015, the Company and subsidiary has liabilities obligation 

other than employee benefit which are 

 Licensing agreement and consulting agreement for the usage of computer program 

and system for the amount of THB 0.5 Million 
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 Consulting agreement for financial advisor regarding the investment in Myanmar. 

The obligation amount according to the contract is THB 1.2 Million 

 The Company might expose to the occurrence of obligation from the issuance of 

guarantee letter from bank against the government authorities for the amount of THB 

10.1 Million 

 The Company has hire the contractor for the repair and maintenance of building and 

freezing machine for the amount of THB 35.82 Million 

The Company has appropriate and sufficient liquidity for the payment of liabilities 

and obligation. In 2015, the Current Ratio indicated 11.61 times and the Quick Ratio 

of 6.47 times, while most of the current assets are in the form of cash and cash 

equivalent. 

Currently, there is no file or active case of lawsuit against the Company and 

subsidiary. 

Shareholder’s Equity 

Shareholder’s equity for the company presented in the consolidated financial 

statement for the year ended 31 December 2015 of THB 1,348.94 Million, increase 

from THB 1,267.50 Million comparing to 2014, equivalent to the increase of 6.43%. 

The major contribution to the increase is the inappropriate retained earnings from 

better financial performance and net cash flow from operation which indicated THB 

861.68 Million in 2015, comparing to THB 780.24 Million in 2014, equivalent to the 

increase of 10.44%. 

Cash flow and Capital Structure 

The Company and subsidiary has net cash flow from operation in 2015 at THB 

186.19 Million, comparing to THB 29.95 Million. The increase majorly from the 

increase of net profit from the favorable of exchange rate. The company spent 

totaling THB 25.71 Million on the repair and maintenance of building and machine, 

also THB 0.92 Million spending on the computer program. The company also paid 

dividend for the las year totaling THB 38.08 Million. 

In 2015, the Company has sufficient liquidity which evidence from the current ratio 

of 11.61 times, though slightly decrease from 12.90 times in 2014. The major assets 

is current assets equivalent to 76.98% of total assets. On the other hand, the 

Company has only 6.63% of current liabilities which mostly consists of trade 

payable. There is no outstanding borrowing from the financial institution.  

The Company and subsidiary has not engage in any long term borrowing during 

2015, whereas the debt to equity ratio is insignificant slightly change from 0.09 to 

0.10 
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Summary Table for Company’s Financial Position 

 Value (THB Million) Increase (Decrease) % % of Total Assets 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Current Assets          

Cash and short term 

investment 581.93 468.88 559.79 3.94 (19.43) 19.39 40.02 33.80 37.60 

Inventory 339.47 436.67 451.87 (4.86) 28.63 3.48 23.35 31.48 30.36 

Other current assets 135.64 116.41 134.35 19.97 (14.17) 15.41 9.33 8.39 9.02 

Total Current Assets 1,057.04 1,021.96 1,146.01 2.65 (3.32) 12.14 72.69 73.68 76.98 

Non-Current Assets          

Property Land and 

Equipment 367.99 347.23 328.03 (3.49) (5.64) (5.53) 25.31 25.03 22.04 

Other Non-Current 

Assets 29.11 17.84 14.59 (5.29) (38.74) (18.22) 2.00 1.29 0.98 

Total Non-Current 

Assets 397.11 365.07 342.62 (3.62) (8.07) (6.15) 27.31 26.32 23.02 

Total Assets 1,454.15 1,387.03 1,488.62 0.86 (4.62) 7.32 100.00 100.00 100.00 

Current Liabilities 92.02 79.23 98.74 (18.93) (13.90) 24.63 6.33 5.71 6.63 

Non-Current 

Liabilities 35.30 40.30 40.93 19.31 14.17 1.57 2.43 2.91 2.75 

Total Liabilities 127.32 119.53 139.68 (11.02) (6.11) 16.85 8.76 8.62 9.38 

Shareholder’s Equity 1,326.83 1,267.50 1,348.94 2.17 (4.47) 6.43 91.24 91.38 90.62 
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Independent Auditor’s Report 
 

To the Board of Directors and Shareholders of  

Chiangmai Frozen Foods Public Company Limited 
 

I have audited the accompanying consolidated financial statements of Chiangmai Frozen Foods 

Public Company Limited and its subsidiary, which comprise the related consolidated statements of 

comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year ended                 
31 December 2015 and a summary of significant accounting policies and other explanatory 

information, and have also audited the separate statement of financial position as at 31 December 

2015, the related separate statements of comprehensive income, change in shareholders’ equity and 

cash flow for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other 

explanatory information of Chiangmai Frozen Foods Public Company Limited. 

Management's Responsibility for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements 

in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as 

management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are 

free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditor's Responsibility  

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I  

conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I 

comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance 

about whether the financial statements are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and 

disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, 

including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether 

due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control 

relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to 

design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 

expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes 

evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 

estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial 

statements. 

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a 

basis for my audit opinion. 
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Opinion 

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the 

financial position of Chiangmai Frozen Foods Public Company Limited and its subsidiary and of 

Chiangmai Frozen Foods Public Company Limited as at 31 December 2015, and their financial 

performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting 

Standards. 
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ASSETS Notes 2015 2014 2015 2014

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 6 291,028,241 172,884,587 259,786,030 129,142,093

Short - term investments 7 300,000,000 296,000,000 300,000,000 290,000,000

Trade and other receivables 8 78,800,481 91,582,071 78,777,184 91,561,035

Accounts receivable - planters 9 24,390,237 24,830,901 24,390,237 24,830,901

Receivable from the liquidation of a subsidiary 11 -              -                    31,180,508 -                

Inventories 10 451,872,687 436,665,630 451,872,687 436,665,630

TOTAL CURRENT ASSETS 1,146,091,646 1,021,963,189 1,146,006,646 972,199,659

NON - CURRENT ASSETS

Investment in subsidiary 12 -              -                    -                   23,353,658

Property, plant and equipment 13 328,028,136 347,231,135 328,028,136 347,150,536

Computer software - installation 14 7,497,315 6,751,545 7,497,315 6,751,545

Deferred tax assets 24 7,046,170 9,323,351 7,046,170 9,094,351

Other non - current assets 43,419 1,760,986 43,419 1,760,086

TOTAL NON - CURRENT ASSETS 342,615,040 365,067,017 342,615,040 388,110,176

TOTAL ASSETS  1,488,706,686 1,387,030,206 1,488,621,686 1,360,309,835

 The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

financial statements financial statements

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT  31 DECEMBER 2015

In Baht

Consolidated Separate
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   LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITYNotes 2014 2014 2015 2014

CURRENT LIABILITIES

Trade and other payables 16 82,245,665 74,187,092 82,160,665 72,768,713

Accrued income tax 13,000,451 1,664,468 13,000,451 957,239

Other current liabilities 3,583,531 3,377,117 3,583,531 3,346,266

TOTAL CURRENT LIABILITIES 98,829,647 79,228,677 98,744,647 77,072,218

NON - CURRENT LIABILITIES

Employee benefit obligations 17 40,934,900 40,303,820 40,934,900 40,303,820

TOTAL LIABILITIES 139,764,547 119,532,497 139,679,547 117,376,038

SHAREHOLDERS' EQUITY

Share capital - Baht 1 par value

  Authorized  shares

    381,146,251  common shares 381,146,251 381,146,251 381,146,251 381,146,251

  Issued and paid - up shares

      381,145,725 common shares 381,145,725 381,145,725 381,145,725 381,145,725

Premium on share capital 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000

Retained earnings

    Appropriated for legal reserve  18 38,115,000 38,115,000 38,115,000 38,115,000

    Unappropriated 861,681,414 780,236,984 861,681,414 755,673,072

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 1,348,942,139 1,267,497,709 1,348,942,139 1,242,933,797

TOTAL LIABILITIES AND  SHAREHOLDERS' EQUITY1,488,706,686 1,387,030,206 1,488,621,686 1,360,309,835

 The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

-              

Consolidated Separate

financial statements financial statements

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)

AS AT  31 DECEMBER 2015

In Baht
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Note 2015 2014 2015 2014

Revenues from sales 1,419,894,639 1,413,563,770 1,419,894,639 1,386,115,871

Cost of sales (1,075,741,851) (1,140,891,010) (1,075,741,851) (1,140,891,010)

Gross profit 344,152,788 272,672,760 344,152,788 245,224,861

Dividend income from subsidiary 5.3 -                  -                   16,799,993 -                   

Gain on the liquidation of a subsidiary 11 -                  -                   7,826,850 -                   

Other income 12,304,722 19,786,397 11,889,373 19,476,309

Profit before expenses 356,457,510 292,459,157 380,669,004 264,701,170

Selling expenses (93,736,556) (100,515,836) (93,736,556) (87,221,743)

Administrative expenses (84,310,772) (91,816,981) (84,187,354) (87,425,652)

Loss on exchange rate (26,779,057) (29,632,910) (26,779,057) (22,921,227)

    Total expenses (204,826,385) (221,965,727) (204,702,967) (197,568,622)

Profit  before Income tax expenses 151,631,125 70,493,430 175,966,037 67,132,548

Income tax expenses 24 (32,072,653) (10,067,343) (31,843,653) (9,360,319)

Profit  for the year 119,558,472 60,426,087 144,122,384 57,772,229

Other comprehensive income for the year

Other comprehensive income not to be reclassified 

     to profit or loss in subsequent periods

Remeasurements of post-employment benefit obligations

Actuarial losses 17 -                  (2,005,322) -                   (2,005,322)

Less  Income tax effect 24 -                  401,065 -                   401,065

Total comprehensive income for the year 119,558,472 58,821,830 144,122,384 56,167,972

Profit attributable to:

Equity holders of the parent 119,558,472 60,426,087 144,122,384 57,772,229

Non - controlling interests -                  -                   -                   -                   

119,558,472 60,426,087 144,122,384 57,772,229

Total comprehensive income attributable to:

Equity holders of the parent 119,558,472 58,821,830 144,122,384 56,167,972

Non - controlling interests -                  -                   -                   -                   

119,558,472 58,821,830 144,122,384 56,167,972

BASIC EARNINGS  PER SHARE

Net profit attributable to equity holders of the parent 0.31                 0.16                  0.38                  0.15                 

 The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

financial statements financial statements

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015

In Baht

Consolidated Separate
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Issued and Premium

 paid-up on share Appropriated

Notes share capital  capital for legal reserve Unappropriated Total

Balance as at 1 January 2014 381,145,725 68,000,000 38,115,000 839,568,686 1,326,829,411

Dividends paid 19 -                 -               -                     (118,153,532) (118,153,532)

Profit for the year -                 -               -                     60,426,087 60,426,087

Other comprehensive income for the year -                 -               -                     (1,604,257) (1,604,257)

Total comprehensive income for the year -                 -               -                     58,821,830 58,821,830

Balance as at 31 December 2014 381,145,725 68,000,000 38,115,000 780,236,984 1,267,497,709

Balance as at 1 January 2015 381,145,725 68,000,000 38,115,000 780,236,984 1,267,497,709

Dividends paid 19 -                 -               -                     (38,114,042) (38,114,042)

Profit for the year -                 -               -                     119,558,472 119,558,472

Other comprehensive income for the year -                 -               -                     -                  -                      

Total comprehensive income for the year -                 -               -                     119,558,472 119,558,472

Balance as at 31 December 2015 381,145,725 68,000,000 38,115,000 861,681,414 1,348,942,139

 The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015

   In Baht

Retained earnings
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Issued and Premium

 paid - up on share Appropriated

Notes share capital  capital for legal reserve Unappropriated Total

Balance as at 1 January 2014 381,145,725 68,000,000 38,115,000 817,658,632 1,304,919,357

Dividends paid 19 -                   -                  -                    (118,153,532) (118,153,532)

Profit for the year -                   -                  -                    57,772,229 57,772,229

Other comprehensive income for the year -                   -                  -                    (1,604,257) (1,604,257)

Total comprehensive income for the year -                   -                  -                    56,167,972 56,167,972

Balance as at 31 December 2014 381,145,725 68,000,000 38,115,000 755,673,072 1,242,933,797

Balance as at 1 January 2015 381,145,725 68,000,000 38,115,000 755,673,072 1,242,933,797

Dividends paid 19 -                   -                  -                    (38,114,042) (38,114,042)

Profit for the year -                   -                  -                    144,122,384 144,122,384

Other comprehensive income for the year -                   -                  -                    -                  -                    

Total comprehensive income for the year -                   -                  -                    144,122,384 144,122,384

Balance as at 31 December 2015 381,145,725 68,000,000 38,115,000 861,681,414 1,348,942,139

 The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

SEPARATE STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015

In Baht

Retained earnings
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2015 2014 2015 2014

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit before income tax expenses 151,631,125 70,493,430 175,966,037 67,132,548

Adjustments to reconcile net profit to net cash provided by 

operating activities

   Unrealized gain on exchange rate (38,602) (78,376) (38,602) (78,376)

   Doubtful accounts (41,075) 41,075 (41,075) 41,075

   Loss on diminution in value of inventories 1,260,484 114,697 1,260,484 114,697

   Loss(gain) on disposal and amortization (583,841) (2,245,466) (436,855) (1,762,642)

   Dividend income from subsidiary -                -                (16,799,993) -                

   Gain on the liquidation of a subsidiary -                -                (7,826,850) -                

   Depreciation and amortization 50,861,000 60,278,862 50,838,915 59,891,649

   Retirement employee benefit 4,614,180 6,120,567 4,614,180 6,095,206

Profit from operating activities before change in operational 

assets and liabilities 207,703,271 134,724,789 207,536,241 131,434,157

Decrease (Increase) in operational assets

Trade and other receivables 11,505,650 4,527,072 11,507,911 3,301,585

Accounts receivable - planters 481,739 14,772,827 481,739 14,772,827

Inventories (16,467,541) (97,308,633) (16,467,541) (97,308,633)

Other non - current assets 1,717,567 (800) 1,716,667 (800)

Increase (Decrease) in operational liabilities

Trade and other payables 2,195,583 (9,160,770) 3,528,962 (7,658,569)

Other current liabilities 174,318 68,799 205,169 188,796

Benefits paid by the plan (3,983,100) (1,299,000) (3,983,100) (1,299,000)

Cash receipt from operation 203,327,487 46,324,284 204,526,048 43,430,363

Income tax refund 1,331,600 -                1,331,600 -                

Income tax paid (18,459,489) (16,371,070) (17,752,260) (16,080,571)

       Net cash provided by operating activities 186,199,598 29,953,214 188,105,388 27,349,792

 The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

financial statements financial statements

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

 STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015

In Baht

Consolidated Separate
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2015 2014 2015 2014

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Decrease (increase) in short - term investments (4,000,000) 110,000,000 (10,000,000) 110,000,000

Increase (decrease) in fixed deposits pledged as collateral -                15,197,026 -                -                

Dividend income from subsidiary -                -                16,799,993 -                

Cash and cash equivalents in subsidiary at liquidation date (Note 11) (31,242,211) -                -                -                

Proceeds from disposal of equipment 665,397 2,406,580 459,897 1,892,561

Cash paid for acquisition of plant and equipment 

  (Supplement of cash flows information 1) (25,723,860) (39,825,349) (25,723,860) (39,812,358)

Cash paid for acquisition of computer software (915,535) (2,756,431) (915,535) (2,756,431)

       Net cash used in (provided by) investing activities (61,216,209) 85,021,826 (19,379,505) 69,323,772

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Cash paid for dividends (Supplement of cash flows information 2) (38,081,946) (118,024,909) (38,081,946) (118,024,909)

       Net cash used in financing activities (38,081,946) (118,024,909) (38,081,946) (118,024,909)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 86,901,443 (3,049,869) 130,643,937 (21,351,345)

Cash and Cash Equivalents, Beginning of year 172,884,587 175,934,456 129,142,093 150,493,438

Cash and Cash Equivalents, End of year 259,786,030 172,884,587 259,786,030 129,142,093

Supplement disclosures of cash flows information

1.Cash paid for acquisition of plant and equipment

   Details of acquisition of plant and equipment 

      during the period are as follows :

      Acquisition of plant and equipment during the period (31,569,792) (39,636,719) (31,569,792) (39,623,728)

      Decrease in payable from acquisition of assets 5,845,932       (188,630) 5,845,932       (188,630)

      Cash paid for acquisition of plant and equipment (25,723,860) (39,825,349) (25,723,860) (39,812,358)

2.Cash paid for dividends

      Dividends paid (38,114,042) (118,153,532) (38,114,042) (118,153,532)

      Increase in accrued dividends 32,096 128,623 32,096 128,623

      Cash paid for dividends (38,081,946) (118,024,909) (38,081,946) (118,024,909)

 The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

Consolidated Separate

financial statements financial statements

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

 STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015

In Baht

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 211 

 

        



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 212 

  



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 213 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 214 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 215 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 216 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 217 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 218 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 219 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 220 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 221 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 222 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 224 

 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 225 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 226 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 227 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 228 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 229 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 230 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 231 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 232 

 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 233 

 



 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2558 

 234 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


