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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
คาชี้แจงจากประธานกรรมการ
เรี ยน ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
ในรอบปี 2558 จำกงบกำรเงินรวม บริ ษทั มีกำไรสุ ทธิ 119.56 ล้ำนบำท คิดเป็ นกำไรสุ ทธิ 0.31 บำทต่อหุ ้น โดยมีอตั รำ
กำไรสุ ทธิ ร้อยละ 8.42 มีสินทรัพย์รวม 1,488.62 ล้ำนบำท มีอตั รำหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 0.10 ต่อ 1 และมีอตั รำส่ วน
สภำพคล่อง 11.61 เท่ำ
ผลประกอบกำรของงบกำรเงินรวมในปี 2558 มีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 1,419.89 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนจำนวน
6.33 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และมีกำไรสุ ทธิ จำนวน 119.56 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนจำนวน 59.13
ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.86 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผลมำจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่ำลงอย่ำงต่อเนื่ อง ต้นทุน
ขำยที่ ลดลงเนื่ องจำกคุ ณ ภำพของวัตถุดิ บดี ข้ ึ น ทำให้ Yield สู งขึ้ น ค่ ำแรงงำนลดลง และค่ำใช้จ่ำยด้ำนเชื้ อเพลิ งและ
พลังงำนที่ลดลงจำกสถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันโลกที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องในปี ที่ผำ่ นมำ
บริ ษทั มีอุดมกำรณ์และควำมมุ่งมัน่ ในกำรดำเนิ นธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยของประเทศไทยเพื่อต่อต้ำน
กำรทุ จริ ตและคอร์ รัปชั่น ท ำกำรสื่ อสำรและเผยแพร่ น โยบำยต่อต้ำนกำรทุ จริ ตและคอร์ รัป ชัน่ ให้ลูก ค้ำ คู่ค ้ำ เจ้ำหนี้
หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ยวข้อ ง พนัก งำนของบริ ษ ัท รวมทั้งบริ ษ ัท ย่อ ย ตัว แทนทำงธุ ร กิ จ และสำธำรณชนได้รับ ทรำบ และ
กำหนดให้ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน ยึดถือปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ อย่ำงเคร่ งครัด ทำให้ใน
ปี 2558 บริ ษทั ได้รับผลกำรประเมินกำรป้ องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์ รัปชัน่ ในระดับ 3 และได้รับกำรประเมินกำร
กำกับดูแลกิจกำรในระดับ 4 ดำว ซึ่งเป็ นระดับดีมำก
ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2559 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น สมควรจ่ ำยเงิ น ปั น ผลให้ กับ ผูถ้ ื อ หุ ้ น จ ำนวน
381,145,725 หุ ้น ในอัตรำหุ ้นละ 0.20 บำท คิดเป็ นเงิ น จำนวน 76,229,145.00 บำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 63.76 ของกำไร
สุทธิของงบกำรเงินรวม สูงกว่ำนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลที่บริ ษทั กำหนดไว้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ
สำหรับในปี 2559 นั้น บริ ษทั ตั้งเป้ ำหมำยกำรขำยไว้ที่ 22,040 ตัน บริ ษทั เชื่อว่ำ ภำยใต้ควำมพยำยำมและควำมมุ่งมัน่ ใน
กำรบริ หำรงำน จะทำให้บริ ษทั สำมำรถดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็ จ และมีผลประกอบกำรที่ดี เพื่อที่บริ ษทั จะสำมำรถ
จ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้อย่ำงสม่ำเสมอ

(นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์)
ประธำนกรรมกำร
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เรี ยน ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบกำรเงินเฉพำะและงบกำรเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และสำรสนเทศ
ทำงกำรเงินที่ปรำกฎในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) งบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ้นตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ บริ ษทั ใช้ดุลย
พินิจอย่ำงระมัดระวังและประมำณกำรณ์ อย่ำงมี เหตุผลในกำรจัดทำงบกำรเงิ น รวมทั้งมี กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำง
เพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริ หำรงำนภำยใต้หลักจริ ยธรรมธุรกิจและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริ ษทั จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อให้คณะกรรมกำรชุด
ย่อยเหล่ำนี้ทำหน้ำที่กำกับดูแล แนะนำฝ่ ำยจัดกำรให้บริ หำรงำนภำยใต้กรอบของกฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อพึง
ปฏิบตั ิที่เป็ นปั จจุบนั ขององค์กรที่ทำหน้ำที่กำกับดูแล และจัดให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และระบบกำรควบคุมภำยในที่มี
ประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมัน่ ว่ำ ข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง มีกำรใช้ทรัพยำกรของบริ ษทั อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
และสำมำรถทรำบจุดอ่อน เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดกำรทุจริ ตและเกิ ดควำมเสี ยหำยต่อธุ รกิ จอย่ำงมีนัยสำคัญ มี ระบบกำร
บริ หำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิภำพ ภำยใต้ควำมเสี่ ยงทำงธุรกิจที่เหมำะสม เพื่อควำมเจริ ญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนและมัน่ คง
คณะกรรมกำรบริ ษทั เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรป้ องกันกำรทุจริ ตในองค์กร ดังนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิ กำยน 2556 มีมติให้บริ ษทั แสดงเจตนำรมณ์เข้ำเป็ นแนวร่ วมปฏิ บตั ิในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริ ต และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 มีมติอนุมตั ินโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ยึดถือปฏิบตั ิกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ให้เกิ ดเป็ นรู ปธรรมอย่ำงจริ งจัง และต่อมำ เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2558 บริ ษทั ได้สมัครเป็ นสมำชิ กเครื อข่ำย
หุน้ ส่วนต้ำนทุจริ ตเพื่อประเทศไทย เพื่อร่ วมรณรงค์ให้ทุกองค์กรตระหนักถึงผลกระทบของกำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
คณะกรรมกำรบริ ษทั ยังให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบตั ิที่ดีต่อสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำ
เที ยมกัน ดังนั้น คณะกรรมกำรบริ ษทั จึ งกำหนดบทบำทภำระหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำนของบริ ษทั ที่จะต้องปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ลูกค้ำ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้ พนักงำน สังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
ไว้ในหลักจริ ยธรรมธุรกิ จของบริ ษทั เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ยึดถือปฏิ บตั ิให้เกิดควำมเสมอ
ภำค โปร่ งใส เที่ยงธรรม และช่วยกันส่ งเสริ มพัฒนำสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม ให้มีควำมเข้มแข็ง อยูร่ ่ วมกันได้อย่ำง
ยัง่ ยืนและเป็ นสุข
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
ในรอบปี 2558 คณะกรรมกำรบริ ษทั มี กำรประชุมคณะกรรมกำร จำนวน 7 ครั้ง และได้ร่วมกันปฏิ บัติหน้ำที่ ในฐำนะ
กรรมกำรอย่ำงครบถ้วน มีกำรปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพในกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ ให้ดียิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง จัดให้มีกำรประเมิน
ตนเองรำยปี ของคณะกรรมกำร ผลกำรประเมินประจำปี 2558 สรุ ปโดยรวมได้ว่ำ ประสิ ทธิ ผลในกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ ของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

(นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์)
ประธำนกรรมกำร
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
คำชี้แจงของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เรี ยน ท่ำนผูถ้ ือหุน้
ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 3
ท่ำน คือ นำยอำนวย ยศสุ ข ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยอำพล รวยฟูพนั ธ์ และ น.ส.ดรุ ณี เรื องธรรม เป็ นกรรมกำร
ตรวจสอบ ปฏิ บัติ ห น้ำที่ ตำมที่ ได้รับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริ ษัท ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดั ให้มีกำรประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยได้เชิญผูส้ อบบัญชี ฝ่ ำยบริ หำรที่
เกี่ยวข้อง และผูต้ รวจสอบภำยในเข้ำร่ วมประชุม โดยสรุ ปสำระสำคัญผลกำรปฏิบตั ิงำนได้ดงั นี้
1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี 2558 รับฟังรำยงำน และข้อชี้แจงจำกฝ่ ำยบริ หำร
และผูส้ อบบัญชีในเรื่ องที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจนและเพียงพอ จึงมีควำมเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวำ่ งบ
กำรเงินดังกล่ำวถูกต้องตำมควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. สอบทำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันระหว่ำงบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
และมีควำมเห็นว่ำข้อมูลของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันได้รับกำรเปิ ดเผยไว้อย่ำงถูกต้องและเพียงพอแล้ว
3. สอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริ ษทั โดยทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบประเด็นที่ มีส ำระสำคัญ ในเรื่ องกำรไม่ป ฏิ บัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่อย่ำงใด
4. เสริ มสร้ำงควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิงำนของผูต้ รวจสอบภำยใน ให้ควำมเห็นชอบในแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจำปี และสอบทำนให้บ ริ ษทั มี ระบบกำรควบคุ มภำยใน และกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่
เพียงพอ และมีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งประเมิ นควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ตำมแนวทำงที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยมี 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ สภำพแวดล้อมกำรควบคุม, กำรประเมินควำมเสี่ ยง, มำตรกำรควบคุม, ระบบสำรสนเทศและกำร
สื่ อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม โดยสรุ ปกำรดำเนิ นกำรในด้ำนต่ำงๆ โดยรวม ทำงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ประเมินแล้วมีควำมเห็นว่ำ บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
ที่เพียงพอและมีประสิ ทธิ ผล และไม่พบข้อบกพร่ องด้ำนกำรควบคุมภำยใน ที่มีนัยสำคัญที่ จะก่อให้เกิ ด
ผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญ
5. ได้พิจำรณำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และค่ำสอบบัญชีประจำปี 2559
โดยเสนอผูส้ อบบัญชี ของสำนักงำน เอเอสที มำสเตอร์ ที่ มีควำมเป็ นอิสระและได้รับควำมเห็ นชอบจำก
สำนักงำน ก.ล.ต.
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
6. เกี่ ยวกับกำรปฏิ บัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุ จริ ตและคอร์ รัปชัน่ ของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน
ประจำปี 2558 ไม่พบกำรทุจริ ต
7. ได้ทำกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็ นกำรประเมินผลรำยปี สำหรับผลกำรประเมิน
ในปี 2558 สรุ ปโดยรวมได้วำ่ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้ำที่สำเร็ จลุล่วงตำมแผนงำนที่กำหนด
ไว้

(นำยอำนวย ยศสุข)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 1
กำรประกอบธุรกิจ
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจผลิตแปรรู ปและจำหน่ำย พืชผักแช่แข็ง เช่น ถัว่
แระแช่แข็ง ถัว่ แขกแช่แข็ง ข้ำวโพดหวำนแช่แข็ง ข้ำวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง เป็ นต้น มีสัดส่ วนกำรจำหน่ำยตลำด
ต่ำงประเทศ มำกกว่ำร้อยละ 98
1.1 ปรัชญำองค์กร วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ
ปรัชญำองค์กร
ควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ คือ ควำมปรำรถนำสูงสุดของเรำ
วิสยั ทัศน์
เรำมุ่งมัน่ พัฒนำ เพื่อควำมเป็ นผูน้ ำด้ำนสิ นค้ำเกษตรแช่แข็งและเกษตรแปรรู ป
พันธกิจ
 บริ ษทั มุ่งพัฒนำ และสรรหำผักที่มีคุณภำพ สดสะอำด ปลอดภัยจำกสำรเคมี
และส่งมอบสิ นค้ำได้อย่ำงรวดเร็วตำมที่ลูกค้ำต้องกำร
 บริ ษทั มุ่งบริ หำรกิจกำรให้มีผลตอบแทนกำรลงทุนที่ดี โดยยึดหลักบรรษัทภิบำล
ค่ำนิยมองค์กร
 จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกัน และเป็ นธรรม
 จะคำนึงถึงควำมเสี่ ยงอยูเ่ สมอ และบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเหมำะสม
 จะสร้ำงภำวะผูน้ ำให้เกิดขึ้นในบุคลำกรทุกระดับ ส่งเสริ มให้เกิดบรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี
มีควำมสุข และมีควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
 จะสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกบั สังคม ชุมชน และมุ่งรักษำสิ่ งแวดล้อม
 จะสร้ำงองค์กรคุณภำพ และมุ่งสู่องค์กรแห่งกำรเรี ยนรู ้
 จะต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
 จะไม่ละเมิดและไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
รำยงำนประจำปี 2558
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)

เป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ
 รักษำคุณภำพของสิ นค้ำให้ได้มำตรฐำนอยูเ่ สมอ
 มุ่งมัน่ ผลิตสิ นค้ำให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
 แสวงหำช่องทำงกำรขยำยธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
 ดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ไม่ทำลำยสภำพแวดล้อม และส่งเสริ มกำรอยูร่ ่ วมกัน
ด้วยควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงบริ ษทั กับชุมชน
1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ
พฤศจิกำยน 2531 จดทะเบียนก่อตั้งบริ ษทั ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้ำนบำท มูลค่ำหุน้ 10 บำทต่อหุน้
เมษำยน 2532

สร้ำงโรงงำนแห่งที่ 1 ที่ ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ บนเนื้อที่ 15 ไร่ 36.6 ตรว. แล้วเสร็ จใน
เดือนตุลำคม 2532

กุมภำพันธ์ 2553

เริ่ มมีรำยได้จำกกำรดำเนินงำน

ธันวำคม 2534

เพิ่มทุนจดทะเบียน จำก 50 ล้ำนบำท เป็ น 125 ล้ำนบำท

มกรำคม 2536

ได้รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

มกรำคม 2536

เริ่ มทำกำรซื้อ-ขำยหุน้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใต้ชื่อย่อ CM

กุมภำพันธ์ 2537

แปรสภำพจำกบริ ษทั จำกัด เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด

มีนำคม 2537

สร้ำงโรงงำนแห่งที่ 2 ที่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ บนเนื้อที่ 26 ไร่ 29.9 ตรว. แล้วเสร็ จและ
เริ่ มดำเนินกำรผลิตในเดือนตุลำคม 2538

พฤศจิกำยน 2541 เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำก 125 ล้ำนบำท เป็ น 210 ล้ำนบำท
เมษำยน 2546

ร่ วมลงทุนกับบริ ษทั ริ เวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด ในอัตรำส่วนบริ ษทั 51 : 49 ในบริ ษทั อะกรี ฟ้ดู
โพรเซสซิ่ง จำกัด ด้วยเงินลงทุน 120 ล้ำนบำท เรี ยกชำระแล้ว 30 ล้ำนบำท

มีนำคม 2547

สร้ำงห้องเย็นใหม่ ที่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ บนเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งำน 97 ตรว. แล้วเสร็ จใน
เดือนกรกฎำคม 2548

กรกฎำคม 2547

ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง จำกัดจำกบริ ษทั ริ เวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด เพิ่มขึ้น
จำกร้อยละ 51 เป็ นร้อยละ 100
รำยงำนประจำปี 2558
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
พฤษภำคม 2548

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 210 ล้ำนบำท เป็ น 315 ล้ำนบำท

พฤษภำคม 2548

เปลี่ยนมูลค่ำหุน้ จำกเดิมมูลค่ำ 10 บำทต่อหุน้ เป็ น 1 บำทต่อหุน้

พฤษภำคม 2550

เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำก 315 ล้ำนบำท เป็ น 346 ล้ำนบำท

พฤษภำคม 2552

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 346 ล้ำนบำท เป็ น 381 ล้ำนบำท

สิ งหำคม 2557

ศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรจัดหำที่ดินและจัดตั้งบริ ษทั ย่อยในประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์

ธันวำคม 2557

บริ ษทั หยุดกำรจำหน่ำยสิ นค้ำผ่ำนบริ ษทั อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง จำกัด (บริ ษทั ย่อย) โดยดำเนินกำรจำหน่ำย
ด้วยกำรส่งออกเองโดยตรง

พฤศจิกำยน 2558 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้จดทะเบียนยกเลิกบริ ษทั อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง จำกัด
กำรเปลี่ยนแปลงอำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั ในปี ที่ผำ่ นมำ
จำกกำรทำคำเสนอซื้อเพื่อครอบงำกิจกำรของ บริ ษทั เกษตรเหนือ จำกัด ทำให้ ณ วันที่ 17 พฤศจิกำยน
2558 บริ ษทั เกษตรเหนือ จำกัด เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั จำนวน 162,458,988 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 42.62
โดยมีนำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์ ซึ่งถือหุ ้นในบริ ษทั เกษตรเหนือ จำกัด ร้อยละ 30 และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
จำนวน 306,517 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.08
เมื่ อ วัน ที่ 16 ธัน วำคม 2558 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ครั้ งที่ 7/2558 มี ม ติ ให้ เปลี่ ย นแปลง
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจ จำกเดิม “นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์ ประธำนกรรมกำร หรื อนำยประภำส พลพิพฒั นพงศ์
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรื อนำยสุ วฒั น์ พงษ์ภำสุ ระ ลงลำยมื อชื่ อและประทับตรำสำคัญของบริ ษทั ” เปลี่ยนเป็ น
“นำยประยูร พลพิพฒ
ั นพงศ์ ประธำนกรรมกำร หรื อนำยอังกูร พลพิพฒั นพงศ์ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรื อนำย
ประภำส พลพิพฒ
ั นพงศ์ ลงลำยมื อชื่ อและประทับตรำสำคัญของบริ ษทั ” โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม
2559 เป็ นต้นไป
กำรเปลี่ยนแปลงลักษณะกำรประกอบธุรกิจในปี ที่ผำ่ นมำ
บริ ษทั ยกเลิกกำรจำหน่ ำยข้ำวโพดหวำนแช่แข็ง ผ่ำนบริ ษทั อะกรี ฟู้ด โพรเซสซิ่ ง จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
โดยบริ ษทั ทำกำรจำหน่ำยและเป็ นผูส้ ่งออกเองทั้งหมด
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุน้ , กำรจัดกำร หรื อกำรประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
-

ณ วันที่ 26 ธันวำคม 2556 Itochu Corporation ถือหุน้ จำนวน 50,440,665 หุน้ และ Itochu
(Thailand) Ltd. ถือหุน้ จำนวน 25,789,335 หุน้ นับหุน้ รวมกันจำนวน 76,230,000 หุน้ หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 20 ได้ขำยหุน้ ทั้งหมดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ 8 รำยดังต่อไปนี้
รำยงำนประจำปี 2558
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)

หุน้ ก่อนได้มำ
จำนวนหุน้
%

รำยชื่อผูซ้ ้ือ
1.บจก.เกษตรเหนือ
2.นำงพรทิพย์ รัตนอมรพิน
3.นำยสุภคั ภัทรธีรกุล
4.นำยสุพจน์ วงศ์จิรัฐิติกำล
5.นำยประเสริ ฐ ไตรจักรภพ
6.น.ส.กรวิภำ วงศำริ ยวำนิช
7.นำยชำตรี เหล่ำวณิ ชย์วทิ ย์
8.นำยฐนิต วัชรี ยำนุกลุ
รวม
-

66,755,700
912,649
100,000
67,768,349

17.51
0.24
0.03
17.78

หุน้ ได้มำ
จำนวนหุน้
%

หุน้ หลังได้มำ
จำนวนหุน้
%

16,770,400
12,000,000
11,434,500
8.328,500
7,623,000
7,384,000
7,353,600
5,336,000
76,230,000

83,526,100
12,000,000
11,434,500
9,241,149
7,723,000
7,384,000
7,353,600
5,336,000
143,998,349

4.40
3.15
3.00
2.18
2.00
1.94
1.93
1.40
20.00

21.91
3.15
3.00
2.42
2.03
1.94
1.93
1.40
37.78

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผูซ้ ้ือ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 บริ ษทั เกษตรเหนือ จำกัด ประกำศเจตนำเข้ำทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจกำร และในวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2558 สรุ ปผลกำรทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของ
กิจกำรได้ดงั นี้

รำยชื่อผูซ้ ้ือ
บจก.เกษตรเหนือ

หุน้ ก่อนได้มำ
จำนวนหุน้
%

หุน้ ได้มำ
จำนวนหุน้
%

หุน้ หลังได้มำ
จำนวนหุน้
%

129,989,850

32,469,138

162,458,988

34.11

8.51

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผูซ้ ้ือ
42.62
ไม่มี

เหตุกำรณ์สำคัญในปี 2558
 วันที่ 30 กันยำยน 2558 บริ ษทั เกษตรเหนื อ จำกัด ประกำศเจตนำในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจกำร (Tender Offer)
 รับเงินปั นผลจำกบริ ษทั อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง จำกัด จำนวน 16,799,993.00 บำท
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2558 มีมติให้ดำเนิ นกำร
จดทะเบียนเลิก บริ ษทั อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ย่อย)
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2558 มีมติเปลี่ยนแปลงผูม้ ี
อำนำจลงนำม จำกเดิ ม “นำยประยูร พลพิพฒ
ั นพงศ์ ประธำนกรรมกำร หรื อนำยประภำส พล
พิพฒั นพงศ์ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรื อ นำยสุวฒั น์ พงษ์ภำสุระ ลงลำยมือชื่อและประทับตรำสำคัญ
ของบริ ษทั ” เปลี่ยนเป็ น “นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์ ประธำนกรรมกำร หรื อนำยอังกูร พลพิพฒั
รำยงำนประจำปี 2558
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
นพงศ์ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรื อ นำยประภำส พลพิพฒั นพงศ์ ลงลำยมือชื่อและประทับตรำสำคัญ
ของบริ ษทั ” โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป
1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั
1

นโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ในกลุ่ม
บริ ษทั เกษตรเหนือ จำกัด

เป็ นบริ ษทั ที่ดำเนิ นธุรกิจด้ำนกำรเกษตร ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก
ของบริ ษ ัท และไม่ มี ก ำรถื อ หุ ้ น ไขว้ร ะหว่ำงกัน โดยนำยประยูร
พลพิพ ฒ
ั นพงศ์ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ ร้อยละ 30 และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน
บริ ษทั จำนวน 306,517 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.08
บริ ษทั เกษตรเหนื อ จำกัด ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558 ถือหุ ้นในบริ ษทั
จำนวน 83,526,100 หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 21.91 ซื้ อ เพิ่ ม ระหว่ำงปี
46,463,750 หุ ้น รวมเป็ น 129,989,850 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 34.11
ต่อมำในวันที่ 30 กันยำยน 2558 บริ ษทั เกษตรเหนื อ จำกัด ทำคำ
เสนอซื้ อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร หุ ้นจำนวน 32,469,138 หุ ้น
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8.51 ท ำให้ ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2558 ถื อ หุ ้ น ใน
บริ ษทั รวมจำนวน 162,458,988 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 42.62

1.4 ควำมสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
บริ ษทั เกษตรเหนื อ จำกัด มีนำยประยูร พลพิพฒ
ั นพงศ์ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ ร้อยละ 30 และทำ
หน้ำที่ เป็ นประธำนกรรมกำรของบริ ษทั เชี ยงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) กำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั กับกลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และไม่มีกำร
ถือหุน้ ไขว้ระหว่ำงกัน

รำยงำนประจำปี 2558
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
โครงสร้ำงรำยได้งบกำรเงินรวม
ผลิตภัณฑ์
ผักแช่แข็ง
อื่น ๆ
รวมรำยได้จำกกำรขำย
กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
รำยได้อื่น
รำยได้รวม

2556
1,426.50
1,426.50
17.72
19.12
1,463.34

%
100.0
100.0

2557
1,413.56
1,413.56
(29.63)
19.79
1,403.72

( หน่วย : ล้ำนบำท )
%
2558
%
100.0 1,419.89 100.0
100.0 1,419.89 100.0
(26.78)
12.30
1,405.41
( หน่วย : ล้ำนบำท )

ตลำดผลิตภัณฑ์
รำยได้จำกกำรขำย - ต่ำงประเทศ
รำยได้จำกกำรขำย - ในประเทศ
รวมรำยได้จำกกำรขำย
กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
รำยได้อื่น
รำยได้รวม

2556
1,410.62
15.88
1,426,50
17.72
19.12
1,463.34

%
98.9
1.1
100.0

2557
1,401.70
11.86
1,413.56
(29.63)
19,79
1,403,72

ลักษณะลูกค้ำ
มูลค่ำกำรจำหน่ำยของงบกำรเงินรวม
วัฎจักร
ของการประกอบธุรกิจ
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
รวม

ตลำดต่ำงประเทศ
98.70
2556
22.00
31.00
26.00
21.00
100.00
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%
99.2
0.8
100.0

อัตรำร้อยละ
ตลำดในประเทศ
1.30
อัตราร้ อยละ
2557
23.00
28.00
28.00
21.00
100.00

2558
1,401.40
18.49
1,419.89
(26.78)
12.30
1,405.41

%
98.7
1.3
100.0

รวม
100.00
2558
22.00
29.00
28.00
21.00
100.00

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง จำกัด เป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำย (ส่งออก) ข้ำวโพดหวำนแช่แข็ง
โครงสร้ำงรำยได้
รำยได้จำกกำรขำย-ต่ำงประเทศ
รำยได้จำกกำรขำย-ในประเทศ
รวมรำยได้จำกกำรขำย
กำไร(ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
รำยได้อื่น
รำยได้รวม

2556
263,115
2,189
265,304
6,559
596
272,459

%
99.2
0.8
100.0

2557
233,393
55
233,448
(6,712)
955
227,691

(หน่วย : ล้ำนบำท)
%
2558
%
100.0
100.0
0.42
0.42

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นผลิตภัณฑ์ ผักแช่แข็ง ซึ่ งเป็ นกำรนำเอำผลผลิตทำงกำรเกษตร เช่น ถัว่ แระ, ถัว่
แขก, ข้ำวโพดหวำน, แครอท, ข้ำวโพดฝักอ่อน เป็ นต้น มำผ่ำนกระบวนกำรผลิต เช่น คัดเลือก, ตัดแต่ง, ล้ำง, ต้ม
สุ ก แล้วนำไปทำกำรแช่เยือกแข็ง และเก็บรักษำไว้ในห้องเย็น เพื่อรอกำรคัดเกรด, บรรจุ และส่ งออก โดยมี
ขั้นตอนกำรผลิ ตที่ มีป ระสิ ท ธิ ภำพ ตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ เช่ น ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, GMP, GAP
เครื่ องจักรมีควำมทันสมัย ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพ สด สะอำด รสชำติอร่ อยตรงตำมที่ลูกค้ำต้องกำร
กำรส่งเสริ มกำรลงทุน
ปั จจุบนั บริ ษทั ไม่ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทำงภำษี จำกบัตรส่งเสริ มกำรลงทุน
2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขัน
นโยบำยกำรตลำดในปี ที่ผำ่ นมำ
ในปี 2558 บริ ษทั มีเป้ ำหมำยกำรขำยที่ 23,300 ตัน ในขณะที่ บริ ษทั ขำยได้ท้ งั สิ้ น 21,873 ตัน ต่ ำกว่ำ
เป้ ำหมำย จำนวน 1,427 ตัน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.1 มีมูลค่ำกำรจำหน่ ำยทั้งสิ้ น 1,419.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
จำกปี ก่อน 6.3 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.5 บริ ษทั มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดคือ เป็ นผูส้ ่ งออกรำยใหญ่
ของผลิตภัณฑ์ถวั่ แขกแช่แข็ง ถัว่ แระแช่แข็ง และข้ำวโพดหวำนแช่แข็ง โดยมีสัดส่ วนกำรส่ งออกรวม ร้อย
ละ 98.7 ขำยในประเทศ ร้อยละ 1.3 และมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในประเทศญี่ปุ่น ประมำณ ร้อยละ 15 ของ
ผลิตภัณฑ์ที่กล่ำวมำข้ำงต้น ส่วนระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำอยูใ่ นระดับ ดี ถึง ดีมำก
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
กลยุทธ์กำรแข่งขัน
1. รับฟังเสี ยงลูกค้ำในทุกกลุ่มพร้อมทั้งตอบสนองควำมคำดหวังและควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ว
2. พัฒ นำคุ ณ ภำพสิ น ค้ำให้มีม ำตรฐำนระดับ สำกล ปลอดภัยจำกสำรเคมี ตกค้ำง และสิ่ งเจื อปนอย่ำง
ต่อเนื่อง
3. จัดส่งสิ นค้ำอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและเป็ นไปตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำอยูเ่ สมอ
4. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถและดำเนินงำนอย่ำงมีประสิ ทธิผลสูงสุด
จุดเด่น
1. บริ ษทั มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ำและดำเนินธุรกิจร่ วมกันเป็ นระยะเวลำยำวนำน
2. ผูบ้ ริ ห ำรระดับ สู ง ของบริ ษ ัท เป็ นบุ ค คลที่ มี ป ระสบกำรณ์ มี ค วำมรู ้ ท ำงด้ำนกำรค้ำผลิ ต ผลทำง
กำรเกษตรมำนำนนับสิ บปี
3. ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั เป็ นผลิตผลทำงกำรเกษตรที่มีคุณภำพดี สด และมีควำมปลอดภัย
4. พื้นที่ เพำะปลูกมีควำมอุดมสมบูรณ์ สำมำรถทำกำรปลูกได้เกื อบตลอดทั้งปี และปั ญหำทำงด้ำนภัย
ธรรมชำติ เช่น ลมพำยุ ฝนตกหนัก น้ ำท่วมมีโอกำสน้อยกว่ำ เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งเช่น จีน และ
ไต้หวัน
จุดด้อย
1. ระยะทำงกำรขนส่งสิ นค้ำทั้งทำงบก และทำงน้ ำ เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในต่ำงประเทศแล้วไกลกว่ำ ทำ
ให้บริ ษทั มีตน้ ทุนค่ำขนส่งที่สูงกว่ำ
2. ขนำดของพื้นที่เพำะปลูกส่ วนใหญ่มีขนำดเล็กและกระจำยอยูใ่ นบริ เวณกว้ำง กำรควบคุมดูแลพื้นที่
กำรเพำะปลูก ทำได้ยำก เมื่อเทียบกับคู่แข่งในต่ำงประเทศ
ลูกค้ำเป้ ำหมำย
ลูกค้ำหลักของบริ ษทั คือ ผูน้ ำเข้ำ ผูค้ ำ้ รำยใหญ่ ตัวแทนจำหน่ำย และลูกค้ำรำยย่อย ซึ่ งทำกำรกระจำย
สิ นค้ำไปยังซุปเปอร์มำร์เก็ต ร้ำนค้ำปลีกต่ำงๆ และผูผ้ ลิตในอุตสำหกรรมอำหำร กลุ่มผูบ้ ริ โภคสิ นค้ำของ
บริ ษทั ส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่มลูกค้ำระดับกลำงขึ้นไป และกลุ่มลูกค้ำนักธุ รกิ จที่ ตอ้ งกำรสิ นค้ำในรู ปแบบกึ่ ง
สำเร็ จรู ป สะอำด ถูกหลักอนำมัยและสะดวกในกำรบริ โภค
นโยบำยกำรตั้งรำคำ
บริ ษทั มีนโยบำยที่จะจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในรำคำที่สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งจำกทั้งในและต่ำงประเทศได้
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
กำรจำหน่ำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ส่งออกไปจำหน่ำยยังต่ำงประเทศเกือบทั้งหมด โดยผ่ำนช่องทำงกำรจำหน่ำยคือ
1. จำหน่ำยผ่ำนผูน้ ำเข้ำและตัวแทนจำหน่ำย
2. จำหน่ำยให้ลูกค้ำโดยตรง
สัดส่วนกำรจำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
บริ ษทั จำหน่ ำยสิ นค้ำไปยังต่ำงประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น ญี่ ปุ่น สหรั ฐอเมริ กำ สวีเดน เดนมำร์ ก
ไต้หวัน จีน ร้อยละ 98.7 และลูกค้ำรำยย่อยอื่น ร้อยละ 1.3
ตลำดหลักของบริ ษทั คือ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นประเทศที่นิยมบริ โภคสิ นค้ำผักแช่แข็ง เนื่องด้วยสิ นค้ำ
ของบริ ษทั มีคุณภำพดีกว่ำ หรื อเทียบเท่ำสิ นค้ำของคู่แข่งในต่ำงประเทศ แต่รำคำถูกกว่ำ ดังนั้น ระดับควำม
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้ำของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับที่ดี ถึงดีมำก
สภำพกำรแข่งขัน
สภำพกำรแข่งขันไม่รุนแรงนัก เนื่ องจำกผลิตภัณฑ์ผกั แช่แข็ง เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีควำมต้องกำรบริ โภค
ในปริ มำณมำก และตลำดหลักของบริ ษทั คือประเทศญี่ ปุ่น ลูกค้ำชำวญี่ ปุ่นเป็ นลูกค้ ำที่ มีควำมต้องกำร
บริ โภคสิ นค้ำในรู ปแบบกึ่งสำเร็ จรู ป สด สะอำด ถูกหลักอนำมัย และสะดวกในกำรรับประทำน ประกอบ
กับประเทศไทย เป็ นประเทศที่ อุดมสมบูรณ์ และไม่ค่อยมีปัญหำเรื่ องภัยทำงธรรมชำติ ต่ำงจำกประเทศคู่
แข่งขันคือ จีน ซึ่งมักประสบปั ญหำภัยทำงธรรมชำติ ทำให้กำรจัดส่งสิ นค้ำไม่สม่ำเสมอ ต่ำงจำกสิ นค้ำของ
บริ ษทั ที่สำมำรถจัดส่งสิ นค้ำได้อย่ำงสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
คู่แข่งทำงกำรค้ำของบริ ษทั เป็ นคู่แข่งในต่ำงประเทศคือ ประเทศจีน มีขนำดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับ
บริ ษ ัท โดยบริ ษ ัท มี ศัก ยภำพเพี ยงพอที่ ส ำมำรถท ำกำรแข่ ง ขัน ได้ ทั้งในด้ำนคุ ณ ภำพ รำคำ และควำม
สม่ำเสมอในกำรจัดส่ง
2.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ผลิตจำกวัตถุดิบที่รับซื้อจำกเกษตรกรที่เข้ำร่ วมโครงกำร โดยผ่ำนผูร้ วบรวมวัตถุดิบ
มีพ้ืนที่ครอบคลุม 16 จังหวัดภำคเหนื อ เช่น เชียงใหม่ เชียงรำย แพร่ น่ำน พะเยำ ฯลฯ โดยที่บริ ษทั จะเป็ นผู ้
จัดหำเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย และยำกำจัดศัตรู พืช สำรองให้แก่เกษตรกร และบริ ษทั จะรับซื้ อผลผลิตจำกเกษตรกรใน
รำคำรับประกัน ในระหว่ำงกำรเพำะปลูกจะมีเจ้ำหน้ำที่ซ่ ึงเป็ นพนักงำนส่งเสริ มกำรเกษตรของบริ ษทั เป็ นผูค้ อย
ให้ควำมรู ้ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในกำรดูแลรักษำ กำรใส่ ปุ๋ย และกำกับกำรใช้เคมีภณ
ั ฑ์ เพื่อให้ได้
ผลผลิ ตที่ มีคุณ ภำพ มี ควำมปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค และผลผลิตต่อไร่ สู งสุ ด เมื่ อผลผลิ ตสำมำรถเก็บ เกี่ ยวได้
บริ ษทั จะรับซื้ อในรำคำประกัน และหักค่ำใช้จ่ำยของเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย และยำกำจัดศัตรู พืชออกจำกรำคำรับซื้ อ
ผลผลิต
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
กำลังกำรผลิต ปริ มำณกำรผลิต และมูลค่ำกำรผลิต
รำยกำร
กำลังกำรผลิตเต็มที่ของเครื่ องจักร
ปริ มำณกำรผลิตจริ ง (ขึ้นอยูก่ บั ฤดูกำล และปริ มำณวัตถุดิบ)
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต
อัตรำกำรเพิม่ ขึ้น (ลดลง) ของปริ มำณกำรผลิต
อัตรำกำรเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลค่ำกำรผลิต

หน่วย
ตัน
ตัน
%
%
%

2556
42,000
22,132
50.70
(15.57)
(2.71)

2557
42,000
28,216
67.18
27.49
12.64

2558
42,000
21,105
50.25
(25.20)
(12.05)

สัดส่วนกำรซื้อวัตถุดิบ
ในประเทศ- มีผรู ้ วบรวมวัตถุดิบ ประมำณ 200 รำย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 97
ต่ำงประเทศ- บริ ษทั นำเข้ำวัตถุดิบ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
น้ ำทิ้งที่ ผ่ำนกระบวนกำรผลิตของบริ ษทั อำจจะมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั จึงได้นำไปผ่ำน
ระบบบำบัดน้ ำเสี ย เพื่อให้คุณภำพของน้ ำทิ้ งเป็ นไปตำมที่ กรมโรงงำนอุตสำหกรรมกำหนด ก่อนที่ จะ
ปล่อยลงสู่ ระบบระบำยน้ ำ สำหรับเศษวัตถุดิบที่ เหลือจำกกำรผลิต บริ ษทั จะขำยในรู ปของผลพลอยได้
เพื่อนำไปใช้เป็ นอำหำรสัตว์ ทำให้ไม่มีของเสี ยในส่วนนี้ที่จะทำให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ดำเนิ นกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยอย่ำง
เคร่ งครัด บริ ษทั จึงไม่มีขอ้ พิพำท หรื อกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมแต่อย่ำงใด
2.4 งำนที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
เนื่ องจำกบริ ษทั ผลิ ตสิ นค้ำเพื่ อเก็บ ไว้ขำยตลอดทั้งปี และบริ ษ ัทจัดส่ งสิ นค้ำตำมค ำสั่งของลูกค้ำ อย่ำง
สม่ำเสมอ ดังนั้น จึงไม่มีคำสัง่ ซื้อที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
3. ปั จจัยควำมเสี่ ยง
ด้ำนวัตถุดิบ
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผกั แช่แข็ง ซึ่งต้องใช้ ถัว่ แระ, ถัว่ แขก และข้ำวโพดหวำน เป็ น
วัตถุดิบสำคัญของต้นทุนกำรผลิต และเนื่ องจำกวัตถุดิบเหล่ำนี้ เป็ นวัตถุดิบทำงกำรเกษตรที่ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยทำง
ธรรมชำติเป็ นหลัก ทำให้บริ ษทั อำจได้รับผลกระทบ และเกิดกำรขำดแคลนวัตถุดิบดังกล่ำวได้บำ้ ง
มำตรกำรรองรับ ควำมเสี่ ยงในกรณี น้ ี คื อ บริ ษ ัท ใช้วิธีเพิ่ ม ปริ มำณกำรผลิ ตในรุ่ นถัดไปให้มำกขึ้ น
เนื่องจำก วัตถุดิบของบริ ษทั สำมำรถปลูกได้ ปี ละ 2-3 รุ่ น และมีอำยุกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียง ประมำณ 60 – 90
วัน ดังนั้น หำกกำรเพำะปลูกรุ่ นใดมีปัญหำ บริ ษทั ก็จะเพิ่มพื้นที่กำรปลูกในรุ่ นถัดไปให้มำกขึ้น
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
ด้ำนกำรตลำด
ปั จจุบนั บริ ษทั ส่งออกผลิตภัณฑ์ผกั แช่แข็งไปยังตลำดญี่ปุ่น ร้อยละ 93 ของยอดขำยรวม ซึ่งกำรพึ่งพิง
ตลำดญี่ปุ่นในสัดส่ วนที่ สูงนี้ ทำให้กำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั อำจได้รับผลกระทบจำกกำรที่ เศรษฐกิ จญี่ปุ่น
ชะลอตัว และ/หรื อมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงกำรค้ำของประเทศดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทอำหำร ที่ มีควำมจำเป็ นต่อกำร
ด ำรงชี พ และชำวญี่ ปุ่ นเองก็ นิ ย มบริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์ ถั่ว แระ และถั่ว แขกแช่ แ ข็ ง ประกอบกั บ บริ ษัท มี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ำตลอดมำ ดังนั้น ผลกระทบจำกกำรพึ่งพิงตลำดญี่ปุ่นเป็ นหลักจึ งอยู่ในระดับควำม
เสี่ ยงไม่สูงนัก
ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
จำกกำรที่ บริ ษทั มีมูลค่ำกำรส่ งออกร้อยละ 98.7 ของยอดขำยรวม และบริ ษทั ขำยสิ นค้ำเป็ นสกุลเงิ น
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำทั้งหมด ดังนั้น บริ ษทั อำจได้รับผลกระทบอันเนื่ องมำจำกอัตรำแลกเปลี่ยนแข็งค่ำขึ้น จะ
ส่งผลให้บริ ษทั ได้รับเงินบำทจำกกำรแปลงค่ำน้อยลง
มำตรกำรลดควำมเสี่ ยงในกรณี น้ ี บริ ษทั ได้ทำสัญญำขำยเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำล่วงหน้ำ ซึ่งสำมำรถ
ลดควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศได้พอสมควร โดยบริ ษทั จะทำสัญญำขำยเงินล่วงหน้ำ
ระยะเวลำ 8 – 12 เดือน ทำให้บริ ษทั สำมำรถป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนได้ประมำณ 10 เดือน
ด้ำนคุณภำพของสิ นค้ำ
ด้ำนคุณภำพสิ นค้ำที่ ตอ้ งปลอดจำกสำรเคมี ทำให้บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงในด้ำนกำรคืนสิ นค้ำจำกลูกค้ำ
หำกไม่สำมำรถควบคุมคุณภำพสิ นค้ำให้ปลอดสำรเคมีตำมสัญญำที่ตกลงกับลูกค้ำ
มำตรกำรกำรควบคุ ม คุ ณ ภำพของสิ น ค้ำ ซึ่ งเป็ นผลกระทบที่ เกิ ด จำกสำรเคมี ต กค้ำงนั้น บริ ษ ัท มี
กระบวนกำรตรวจสอบที่ เข้มงวดตำมมำตรฐำน GMP โดยบริ ษทั ได้จดั หำเครื่ องตรวจหำสำรเคมี ตกค้ำงที่ มี
ประสิ ทธิ ภำพสู ง ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั มีอยู่จำนวน 2 เครื่ อง สำมำรถตรวจหำสำรเคมีตกค้ำงได้มำกกว่ำ 250 ชนิ ด
ในขณะที่บริ ษทั ใช้สำรเคมี ประมำณ 20 ชนิด
ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็ นตัวแทนกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ ซึ่ งมีประสบกำรณ์
ในธุรกิจกำรเกษตรมำเป็ นเวลำยำวนำน จำนวน 6 คน และกรรมกำรอิสระ จำนวน 4 คน ร่ วมกันกำหนดนโยบำย
ให้กบั ทำงคณะผูบ้ ริ หำร ดูแลและควบคุมกำรดำเนินกำรของคณะผูบ้ ริ หำรอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิ ทธิภำพ
คณะผูบ้ ริ หำร ประกอบด้วยที มผูบ้ ริ หำรระดับสู ง จำนวน 4 คน ซึ่ งแต่ละคนมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
ในกำรบริ หำรงำนธุ รกิจด้ำนกำรเกษตรเป็ นอย่ำงดี มีกำรกระจำยอำนำจในกำรบริ หำรและกำรตัดสิ นใจอย่ำง
เหมำะสม รวมถึงมีกำรประชุมร่ วมกันเพื่อตัดสิ นใจในประเด็นกำรบริ หำรงำนที่สำคัญ
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
กำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริ หำร และคณะผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ดำเนิ นงำนภำยใต้นโยบำยกำร
ก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ค ำนึ ง ถึ งผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม มี ค วำมโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกครั้ง ที่ ประชุ มได้รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำน และเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรทุ กท่ ำนได้
ซักถำมอย่ำงเป็ นที่พอใจ ดังนั้น ควำมเสี่ ยงในกำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่ำ
ด้ำนกำรเงิน
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,488.62 ล้ำนบำท มีหนี้ สินรวม 139.68 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
9.38 ของสิ นทรัพย์รวม และมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ 1,348.94 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 90.62 ของสิ นทรัพย์รวม
มีอตั รำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ 0.10 : 1 เท่ำ อัตรำส่วนสภำพคล่อง 11.61 เท่ำ และอัตรำส่วนสภำพคล่อง
หมุนเร็ ว 6.47 เท่ำ ประกอบกับวงเงินเครดิตที่สถำบันกำรเงินทั้ง 4 สถำบันที่บริ ษทั ใช้บริ กำรอยูต่ ่ำงเป็ นวงเงินที่
ไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์ค้ ำประกันทั้งสิ้น แสดงถึงสถำนะกำรเงินและควำมน่ำเชื่อถือของบริ ษทั ที่ได้รับจำกสถำบัน
กำรเงินอยูใ่ นระดับสู ง นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ยดึ หลักนโยบำยกำรเงินที่เน้นควำมรอบคอบ ทำให้ควำมเสี่ ยงด้ำน
กำรเงินของบริ ษทั อยูใ่ นระดับต่ำ
ด้ำนผูล้ งทุน
บริ ษทั มีผลประกอบกำรที่ ดีและมีกำไรมำโดยตลอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั มีกำไรสะสม
ทั้งสิ้ น จำนวน 899.8 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 60.4 ของสิ นทรัพย์รวม และบริ ษทั สำมำรถจ่ำยเงิ นปั นผล
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจำทุกปี
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ดินอำคำรสำนักงำนใหญ่ เลขที่ 149/32-34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุ รวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ เนื้อที่ 54.4 ตรว.
ที่ดิน โรงงำน 1 เลขที่ 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่ 36.6
ตรว.
ที่ดิน โรงงำน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 27 ไร่ 3
งำน 98.9 ตรว.
ที่ดิน โรงงำน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่ 1
งำน 53.6 ตรว.
ที่ดิน โรงงำน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 16 ไร่
108.2 ตรว.
ที่ดิน โรงงำน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 6 ไร่
54.3 ตรว.
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ลักษณะ
มูลค่ำ
ภำระ
กรรมสิ ทธิ์ (ล้ำนบำท) ผูกพัน
เป็ น
25.6
ไม่มี
เจ้ำของ
เป็ น
3.1
ไม่มี
เจ้ำของ
เป็ น
34.7
ไม่มี
เจ้ำของ
เป็ น
7.2
ไม่มี
เจ้ำของ
เป็ น
9.6
ไม่มี
เจ้ำของ
เป็ น
3.2
ไม่มี
เจ้ำของ

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ดินห้องเย็นใหม่ เลขที่ 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 8 ไร่
3 งำน 97 ตรว.
ที่ดิน ที่ อ.บำงระกำ จ.พิษณุโลก เนื้อที่ 154 ไร่ 30 ตรว.
อำคำรสำนักงำนใหญ่ 4 ชั้น 3 คูหำ เลขที่ 149/32-34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ์ เขต
บำงรัก กรุ งเทพฯ
อำคำรโรงงำน 1 เลขที่ 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่
อำคำรโรงงำน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่
อำคำรห้องเย็น เลขที่ 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ท้ งั หมด

ลักษณะ
มูลค่ำ
ภำระ
กรรมสิ ทธิ์ (ล้ำนบำท) ผูกพัน
เป็ น
5.4
ไม่มี
เจ้ำของ
เป็ น
15.4
ไม่มี
เจ้ำของ
เป็ น
4.3
ไม่มี
เจ้ำของ
เป็ น
20.8
ไม่มี
เจ้ำของ
เป็ น
24.7
ไม่มี
เจ้ำของ
เป็ น
44.2
ไม่มี
เจ้ำของ
เป็ น
102.5
ไม่มี
เจ้ำของ

5. ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ระหว่ำงปี 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มีขอ้ พิพำททำงกฎหมำย ที่ มีนัยสำคัญต่อกำรดำเนิ นธุ รกิ จ
ของบริ ษทั
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
6. ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด ( มหำชน )

ที่ต้ งั สำนักงำน

149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500

ทะเบียนเลขที่

0107 537 000 513

โทรศัพท์,โทรสำร

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

เว็บไซต์

www.cmfrozen.com

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและส่งออกผัก ผลไม้แช่แข็ง เช่น ถัว่ แระ ถัว่ แขก ข้ำวโพดหวำน แครอท ข้ำวโพดฝักอ่อน

กำลังกำรผลิต

42,000 ตัน ต่อ ปี

โรงงำน ( สำขำ )

โรงงำน 1 เลขที่ 92 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-พร้ำว ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210
โรงงำน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ถ.เชียงใหม่-พร้ำว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

ทุนจดทะเบียน

หุน้ สำมัญ 381,146,251 หุน้ รำคำหุน้ ละ 1 บำท คิดเป็ นเงินรวม 381,146,251 บำท

ทุนชำระแล้ว

หุน้ สำมัญ 381,145,725 หุน้ รำคำหุน้ ละ 1 บำท คิดเป็ นเงินรวม 381,145,725 บำท

นิติบุคคลที่บริ ษทั ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง จำกัด

ที่ต้ งั

149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ โทร.0-2634-2282-6

ประเภทธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจซื้อมำ-ขำยไป เป็ นผูจ้ ำหน่ำย (ส่งออก) ข้ำวโพดหวำนแช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน

หุน้ สำมัญ 12,000,000 หุน้ รำคำหุน้ ละ 10 บำท คิดเป็ นเงินรวม 120,000,000 บำท

ทุนชำระแล้ว

หุน้ สำมัญ 12,000,000 หุน้ รำคำหุน้ ละ 10 บำท เรี ยกชำระแล้ว 30,000,000 บำท

สัดส่วนกำรถือหุน้

บริ ษทั ถือหุน้ 100 %

หมำยเหตุ ในปี 2558 บริ ษทั อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง จำกัด หยุดดำเนินกิจกำร และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2558 มีมติให้ทำกำรจดทะเบียนเลิกบริ ษทั อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง จำกัด
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น
นำยทะเบียนหุน้

บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถ.รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9991

ผูส้ อบบัญชี

นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 218
สำนักงำน เอเอสที มำสเตอร์ เลขที่ 790/12 ทองหล่อทำวเวอร์
ซ.ทองหล่อ 18 ถ.สุขมุ วิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนำ กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2381-5716, 0-2381-8016

ที่ปรึ กษำกฎหมำย

นำยวันจันทร์ ศิวบุณยวงศ์
เลขที่ 51 ตรอกศรี รับสุข แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ และโทรสำร 0-2521-4501

สถำบันกำรเงิน

ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรมิซูโฮ คอร์ปอร์เรท จำกัด - สำขำ กรุ งเทพฯ
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 2
กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
-

บริ ษทั มีทุนหุ ้นสำมัญจดทะเบียน 381,146,251 บำท เรี ยกชำระแล้ว 381,145,725 บำท แบ่งเป็ น
หุน้ สำมัญ 381,145,725 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1.00 บำท

-

บริ ษทั ไม่มีหุน้ ประเภทอื่น เช่น หุ ้นบุริมสิ ทธิ , ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้น, หุ ้นกูแ้ ปลงสภำพ
เป็ นต้น

7.2 ผูถ้ ือหุน้
-

รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวำคม มีดงั นี้
สิ้นสุด ณ 30 ธันวำคม 2557 สิ้นสุด ณ 30 ธันวำคม 2558
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่

1

จำนวนหุน้

บริ ษทั เกษตรเหนือ จำกัด

ร้อยละ

จำนวนหุน้

ร้อยละ

83,526,100

21.91

162,458,988

42.62

นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์

306,517

0.08

306,517

0.08

นำยเอกพงศ์ พลพิพฒั นพงศ์

874,090

0.23

874,090

0.23

นำยอังกูร พลพิพฒั นพงศ์

3,702,600

0.97

3,702,600

0.97

นำยนิรันดร์ พลพิพฒั นพงศ์

3,702,600

0.97

3,702,600

0.97

นำงจำรุ รัตน์ พลพิพฒั นพงศ์

181,500

0.05

181,500

0.05

ด.ญ. ภัณฑิรำ พลพิพฒั นพงศ์

181,500

0.05

181,500

0.05

ด.ญ. อติภำ พลพิพฒั นพงศ์

181,500

0.05

181,500

0.05

รวม

92,656,407

24.31

171,589,295

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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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
สิ้นสุด ณ 30 ธันวำคม 2557 สิ้นสุด ณ 30 ธันวำคม 2558
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่

จำนวนหุน้

4

นำยประภำส พลพิพฒั นพงศ์ และภรรยำ

5

Miss Chang, Min-Fang

6

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด

7

ร้อยละ

จำนวนหุน้

ร้อยละ

15,346,200

4.03

14,441,170

3.79

8,837,730

2.32

8,837,730

2.32

19,782,066

5.18

8,662,642

2.28

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

198,219,937

52.01

265,128,371

69.56

รวม

ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2557
ผูถ้ ือหุน้

จำนวนหุน้

%

จำนวนหุน้

%

2,302

297,533,531

78.06

1,899

303,764,740

79.70

38

83,612,194

21.94

34

77,380,985

20.30

2,340

381,145,725

100.00

1,933

381,145,725

100.00

ไต้หวัน

13

60,103,878

15.77

12

53,998,569

14.17

ญี่ปุ่น

10

22,758,595

5.97

10

22,758,595

5.97

อังกฤษ

5

242,888

0.06

4

224,388

0.06

สหรัฐอเมริ กำ

3

330,876

0.09

2

161,476

0.04

อื่น ๆ

7

175,957

0.05

6

237,957

0.06

สัญชำติไทย
สัญชำติต่ำงด้ำว
รวม

-

จำนวนรำย

ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2558
จำนวนรำย

บริ ษทั ถือหุน้ ในบริ ษทั อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง จำกัด (บริ ษทั ย่อย) โดยบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษ ัท ไม่ มี ข ้อตกลงระหว่ำงผูถ้ ื อหุ ้น ใหญ่ ในอัน ที่ จะมี ผลกระทบต่ อกำรออกและเสนอขำย
หลักทรัพย์ หรื อกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั

-

กำรกระจำยตัวกำรถือหุน้
ของผูถ้ ือหุน้

ณ วันที่ 20 มีนำคม 2557
จำนวนรำย

ณ วันที่ 13 มีนำคม 2558

จำนวนหุน้

%

จำนวนรำย

จำนวนหุน้

%

กรรมกำร และผูบ้ ริ หำร รวมถึงผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง และผูม้ ีควำมสัมพันธ์

30

153,516,637

40.28

38

167,150,093

43.85

ผูถ้ ือหุน้ มำกกว่ำ 5% โดยนับรวม
ผูเ้ กี่ยวข้องด้วย

2

43,087,008

11.30

1

19,057,313

5.00

2,029

184,539,206

48.42

2,187

194,935,715

51.15

155

2,874

-

167

2,604

2,216

381,145,725

100.00

2,393

381,145,725

ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย
ผูถ้ ือหุน้ ต่ำกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย
รวมทั้งสิ้น
กำรกระจำยตัวกำรถือหุน้
ของผูถ้ ือหุน้

ณ วันที่ 20 มีนำคม 2557
จำนวนรำย

%

36

289,797,728

76.03

ถือหุน้ ไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่ำ 1
หน่วยกำรซื้อขำย

2,025

91,345,123

23.97

ถือหุน้ ต่ำกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย

155

2,874

2,216

381,145,725

รวมทั้งสิ้น

จำนวนรำย

จำนวนหุน้

%

41

282,202,849

74.04

2,185

98,940,272

25.96

-

167

2,604

100.00

2,393

381,145,725

ณ วันที่ 20 มีนำคม 2557
ชื่อผูล้ งทุนสถำบันของบริ ษทั
1

Nomura Securities Co., Ltd.

2

Kim Eng Securities (Hong Kong) Ltd.

3

Commerz Bank Aktiengesellschaft

จำนวนหุน้
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100.00

ณ วันที่ 13 มีนำคม 2558

จำนวนหุน้

ถือหุน้ เกินกว่ำ 0.5%

-

%

19,057,313

5.00

620,000

0.16

29,040

0.01

100.00

ณ วันที่ 13 มีนำคม 2558
จำนวนหุน้
19,057,313
-

%
5.00
-

29,040

0.01

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 20 มีนำคม 2557
ชื่อผูล้ งทุนสถำบันของบริ ษทั

จำนวนหุน้

4

ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

18,150

5

บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ศรี มิตร จำกัด (มหำชน)

6

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหำชน)
รวม

%
0.01

ณ วันที่ 13 มีนำคม 2558
จำนวนหุน้

%

18,150

330

-

330

-

88

-

88

-

19,724,921

5.18

19,104,921

ผูถ้ ือหุน้ : สิ ทธิและควำมเท่ำเทียมกัน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้เล็งเห็นควำมสำคัญของผูถ้ ือหุ ้น โดยมุ่งหวังให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียม
กันภำยใต้กระบวนกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ ดี บริ ษทั จึ งเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้นได้มีส่วนร่ วมโดยกำรเสนอเรื่ องที่ เห็ นว่ำ
สำคัญ เพื่ อบรรจุ เป็ นวำระในกำรประชุ มสำมัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจำปี และเสนอชื่ อบุ คคลที่ มีค วำมรู ้ ควำมสำมำรถและ
คุณสมบัติที่เหมำะสม เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรที่เป็ นอิสระของบริ ษทั และสำมำรถส่งคำถำมที่เกี่ยวข้อง
กับวำระกำรประชุมถึงคณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมได้ และบริ ษทั ยังตระหนักถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในกำรได้รับ
ข้อมูลของบริ ษทั ที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำและเท่ำเทียมกัน เพื่อประกอบกำรตัดสิ นใจในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น ฉะนั้นใน
กำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง บริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมเอกสำรข้อมูลประกอบกำรประชุมที่ มีรำยละเอียด
ครบถ้วนและเพียงพอ รวมทั้งมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทุกวำระต่อนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อจัดส่ ง
ให้ถึงมือผูถ้ ือหุ ้นก่อนวันประชุม 21 วัน และผูถ้ ือหุ ้นยังสำมำรถศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำ ผ่ำน เว็บไซต์
ของบริ ษทั อย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ มีเวลำศึกษำข้อมูลดังกล่ำวได้อย่ำงละเอียด
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังได้อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในกำรมำร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยกำรกำหนด วัน เวลำ และ
สถำนที่ ประชุมที่เข้ำถึงได้สะดวกและมีขนำดเหมำะสม เพื่อรองรับผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมได้อย่ำงเพียงพอ และในกรณี ที่ผถู ้ ือ
หุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ก็สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรื อกรรมกำรอิสระของบริ ษทั คนใดคน
หนึ่งเข้ำประชุมและลงมติแทนได้
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมกำรบริ ษทั จัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ด
รอบปี บัญชี และกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ วิสำมัญ กรณี ขอมติพิเศษจำกผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยทั้งผูถ้ ือ
หุ ้นสถำบัน และผูถ้ ื อหุ ้น รำยย่อย บริ ษทั จึ งเชิ ญ ชวน และสนับสนุ นให้ ผูถ้ ื อหุ ้น สถำบัน และผูถ้ ื อหุ ้น รำยย่อย เข้ำร่ วม
ประชุม เพื่อซักถำมข้อสงสัย แสดงควำมคิดเห็ น ให้ขอ้ เสนอแนะต่ำง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นธุ รกิ จ โดย
บริ ษทั พร้อมอำนวยควำมสะดวกแก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ทุ กรำยอย่ำงเท่ ำเที ยมกัน และใช้สิท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนนอย่ำงโปร่ งใส
ยุติธรรม โดยจัดให้มีกำรประชุมเรี ยงตำมวำระที่กำหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม สำหรับวำระเลือกตั้งกรรมกำรบริ ษทั ได้
แยกเรื่ องให้ผถู ้ ือหุ ้นสำมำรถใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล พร้อมทั้งจัดให้มีตวั แทนของผูถ้ ือหุน้ ในกำร
รำยงำนประจำปี 2558
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0.01

5.02

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสี ยงเพื่อ ควำมถูกต้อง และทำกำรเปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้อมผลกำรลงคะแนนเสี ยง
ภำยในเวลำ 9.00 น. ของวันทำกำรถัดจำกวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น และจัดทำรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ และ
เผยแพร่ รำยงำนกำรประชุมต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และรำยงำนผ่ำนทำง เว็บไซต์ ของบริ ษทั ภำยใน 14 วัน
นับจำกวันประชุมผูถ้ ือหุน้
หลักเกณฑ์และวิธีกำรลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมกำร มีดงั ต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
2. ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตำม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดี ยว หรื อหลำยคน เป็ น
กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุ ค คลซึ่ งได้รับ คะแนนเสี ย งสู งสุ ด ตำมล ำดับ ลงมำ เป็ นผูไ้ ด้รับ กำรเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมกำรเท่ ำจ ำนวน
กรรมกำรที่ จะพึงมีและจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมี
คะแนนเสี ยงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อก
เสี ยงชี้ขำด
7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น
บริ ษทั ออกหลักทรัพย์เป็ นหุ ้นสำมัญเท่ำนั้น ไม่ได้ทำกำรออกหลักทรัพย์อื่น เช่น หุ ้นบุริมสิ ทธิ หรื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ เป็ นต้น
7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
บริ ษทั มีนโยบำยที่ จะจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 60 ของกำไรสุ ทธิ เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั มี
โครงกำรจะขยำยกำรลงทุน ก็จะพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลตำมควำมเหมำะสมทำงกำรเงิน
ประวัติกำรจ่ำยเงินปันผล
ปี
2555
2556
2557
2558

อัตรำ
( บำท/หุน้ )
0.28
0.31
0.10
0.20

จำนวนหุน้
(หุน้ )
381,145,725
381,145,725
381,145,725
381,145,725

รำยงำนประจำปี 2558
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วันที่ข้ ึนเครื่ องหมำย
XD
13-14 มี.ค. 2556
19-20 มี.ค. 2557
12-13 มี.ค. 2558
14-15 มี.ค. 2559

วันจ่ำยเงินปั นผล
10 พ.ค. 2556
12 พ.ค. 2557
14 พ.ค. 2558
12 พ.ค. 2559

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
รำยกำร
กำไรสุทธิงบกำรเงินรวม
จำนวนหุน้
มูลค่ำที่ตรำไว้
กำไรต่อหุน้
มูลค่ำตำมบัญชี
เงินปันผล
เงินปันผล
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล

หน่วย
ล้ำนบำท
ล้ำนหุน้
บำท / หุน้
บำท / หุน้
บำท / หุน้
ล้ำนบำท
บำท / หุน้
%

2555
174.06
381.14
1.00
0.46
3.41
106.72
0.28
61.31

2556
135.82
381.14
1.00
0.36
3.48
118.16
0.31
87.00

2557
60.43
381.14
1.00
0.16
3.33
38.12
0.10
63.08

2558
119.56
381.14
1.00
0.31
3.54
76.23
0.20
63.76

หมำยเหตุ อัตรำกำรจ่ ำยเงิ นปั นผล และวันที่ จ่ำยเงิ นปั นผล จำกผลกำรดำเนิ นงำนของปี 2558 ยังไม่แน่ นอน
ขึ้นอยูก่ บั มติของที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2559 ซึ่งจะประชุมในวันอังคำรที่ 26 เมษำยน 2559
8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร
8.1 คณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั

ตำแหน่ง

ประเภทของกรรมกำร

1. นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์

ประธำนกรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

2. นำยประภำส พลพิพฒั นพงศ์

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

3. นำยสุวฒั น์ พงษ์ภำสุระ

กรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

4. นำยอังกูร พลพิพฒั นพงศ์

กรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

5. นำยประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์

กรรมกำร

กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร

6. นำยหลำน มู่ ชิว

กรรมกำร

กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร

7. นำยอำนวย ยศสุข

กรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นอิสระ

8. นำยอำพล รวยฟูพนั ธ์

กรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นอิสระ

9. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสำยชล

กรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นอิสระ

10. น.ส. ดรุ ณี เรื องธรรม

กรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นอิสระ

โดยมีนำยอังกูร พลพิพฒั นพงศ์ เป็ นเลขำนุกำรบริ ษทั
หมำยเหตุ นำยสุวฒั น์ พงษ์ภำสุระ เสี ยชีวติ วันที่ 18 ตุลำคม 2558
รำยงำนประจำปี 2558
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ตำแหน่ง

ประเภทของกรรมกำร

1. นำยอำนวย ยศสุข

ประธำนฯ

กรรมกำรที่เป็ นอิสระ

2. นำยอำพล รวยฟูพนั ธ์

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรที่เป็ นอิสระ

3. น.ส. ดรุ ณี เรื องธรรม

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรที่เป็ นอิสระ

นำยอำพล รวยฟูพนั ธ์ จบกำรศึกษำปริ ญญำโท-บริ หำรธุรกิจและกำรเงิน มหำวิทยำลัยคอร์แนล, สหรัฐอเมริ กำ,
เป็ นผูม้ ีควำมรู ้ดำ้ นบัญชีและกำรเงินเป็ นอย่ำงดี
โดยมีนำยสุพจน์ สุทธิประภำ –ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริ หำร

ตำแหน่ง

ประเภทของกรรมกำร

1. นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์

ประธำนฯ

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

2. นำยประภำส พลพิพฒั นพงศ์

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

3. นำยสุวฒั น์ พงษ์ภำสุระ

กรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

4. นำยอังกูร พลพิพฒั นพงศ์

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ตำแหน่ง

ประเภทของกรรมกำร

1. นำยอำนวย ยศสุข

ประธำนฯ

กรรมกำรที่เป็ นอิสระ

2. นำยอำพล รวยฟูพนั ธ์

กรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นอิสระ

3. นำยประภำส พลพิพฒั นพงศ์

กรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

4. นำยวันจันทร์ ศิวบุณยวงศ์

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

ที่ปรึ กษำกฎหมำย

รำยงำนประจำปี 2558
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

ตำแหน่ง

ประเภทของกรรมกำร

1. นำยประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์

ประธำนฯ

กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร

2. นำยอังกูร พลพิพฒั นพงศ์

กรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

3. นำยอำพล รวยฟูพนั ธ์

กรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นอิสระ

4. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสำยชล

กรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นอิสระ

5. นำยศักดำ พิมเมือง

กรรมกำรและเลขำนุกำร

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี

6. นำยวันจันทร์ ศิวบุณยวงศ์

ที่ปรึ กษำคณะกรรมกำร

ที่ปรึ กษำกฎหมำย

คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

ตำแหน่ง

ประเภทของกรรมกำร

1. นำยประภำส พลพิพฒั นพงศ์

ประธำนฯ

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

2. นำยสุวฒั น์ พงษ์ภำสุระ

กรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

3. นำยอังกูร พลพิพฒั นพงศ์

กรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

4. นำยประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์

กรรมกำร

กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร

5. นำยวันจันทร์ ศิวบุณยวงศ์

กรรมกำร

ที่ปรึ กษำกฎหมำย

6. นำยศักดำ พิมเมือง

กรรมกำรและเลขำนุกำร

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี

กรรมกำรบริ ษทั อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
ชื่อ-นำมสกุล

วันที่สิ้นสุดกำรเป็ นกรรมกำร

1.

นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์

วันที่ 21 ธันวำคม 2558

2.

นำยประภำส พลพิพฒั นพงศ์

วันที่ 21 ธันวำคม 2558

3.

นำยสุวฒั น์ พงษ์ภำสุระ

วันที่ 18 ตุลำคม 2558

4.

นำยอังกูร พลพิพฒั นพงศ์

วันที่ 21 ธันวำคม 2558

วันที่ 21 ธันวำคม 2558 นำยวันจันทร์ ศิวบุณยวงศ์ เป็ นผูด้ ำเนินกำรชำระบัญชี
รำยงำนประจำปี 2558
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)

ประวัติกรรมกำร
1. นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์
ประเภทกรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร (ประธำนกรรมกำร)

อำยุ

82 ปี

กำรศึกษำ

วิชำกำรบัญชี

คุณวุฒิอื่น

ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร/ ปี ที่อบรม

DAP-15/2547

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่น
ฟูดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปั จจุบนั

ตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)

ประธำนกรรมกำร บจก.อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21
ธ.ค. 2558

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน /
กิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั

ไม่มี

กำรเข้ำประชุมกรรมกำร ปี 2558

คณะกรรมกำรบริ ษทั 7 / 7 ครั้ง
คณะกรรมกำรบริ หำร 4 / 4 ครั้ง

วันเดือนปี และจำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร

วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2531, 28 ปี

กำรถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ธ.ค. 2558

306,517 หุ น้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.08

2. นำยประภำส พลพิพฒั นพงศ์
ประเภทกรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร (กรรมกำรผูจ้ ดั กำร)

อำยุ

67 ปี

กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำตอนปลำย

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร/ ปี ที่อบรม

DAP-8/2547

รำยงำนประจำปี 2558
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
ประสบกำรณ์กำรทำงำน

กรรมกำรผูม้ ีอำนำจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531ปั จจุบนั

ตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)

กรรมกำร บจก.อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน /
กิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั

ไม่มี

กำรเข้ำประชุมกรรมกำร ปี 2558

คณะกรรมกำรบริ ษทั 7 / 7 ครั้ง
คณะกรรมกำรบริ หำร 4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2 / 2 ครั้ง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง 2 / 2 ครั้ง

วันเดือนปี และจำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร

วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2531, 28 ปี

กำรถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ธ.ค. 2558

ส่วนตัว 9,102,800 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.39
คู่สมรส 5,338,370 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.40
รวม 14,441,170 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.79

3. นำยสุ วฒั น์ พงษ์ภำสุ ระ
ประเภทกรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

อำยุ

74 ปี

กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำตอนปลำย

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร/ ปี ที่อบรม

DAP-12/2547

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

กรรมกำรบริ หำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531ปั จจุบนั
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 25 มี.ค.2540ปั จจุบนั

ตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น

กรรมกำร บจก.อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 24 มิ.ย.2548-18 ต.ค.2558
รำยงำนประจำปี 2558
36

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
(ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน /
กิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั

ไม่มี

กำรเข้ำประชุมกรรมกำร ปี 2558

คณะกรรมกำรบริ ษทั 4 / 5 ครั้ง
คณะกรรมกำรบริ หำร 3 / 3 ครั้ง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง 2 / 2 ครั้ง

วันเดือนปี และจำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร

วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2531, 28 ปี

กำรถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ธ.ค. 2558

ไม่มี

นำยสุวฒั น์ พงษ์ภำสุระ เสี ยชีวติ วันที่ 18 ตุลำคม 2558

4. นำยอังกูร พลพิพฒั นพงศ์
ประเภทกรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร (ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร, เลขำนุกำรบริ ษทั )

อำยุ

46 ปี

กำรศึกษำ

ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ - มหำวิทยำลัยโคโลรำโด, สหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำตรี นิเทศศำสตร์ - มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร/ ปี ที่อบรม

DAP-12/2547, UFS-10/2548

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

กรรมกำรบริ หำรและผจก.ฝ่ ำยกำรตลำด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์
ตั้งแต่ 27 เม.ย.2543-ปั จจุบนั
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ต้ งั แต่ 1 ก.พ.
2550-ปั จจุบนั
เลขำนุกำรบริ ษทั บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 28 ก.พ.2551ปั จจุบนั

ตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)

กรรมกำรผูม้ ีอำนำจ บจก.อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21
ธ.ค. 2558

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน /
กิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั

ไม่มี

รำยงำนประจำปี 2558
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
กำรเข้ำประชุมกรรมกำร ปี 2558

คณะกรรมกำรบริ ษทั 7 / 7 ครั้ง
คณะกรรมกำรบริ หำร 4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร 3 / 3 ครั้ง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง 2 / 2 ครั้ง

วันเดือนปี และจำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร

วันที่ 27 เมษำยน 2543, 16 ปี

กำรถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ธ.ค. 2558

ส่วนตัว 3,702,600 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.96
คู่สมรส 181,500 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.05
บุตร
363,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.10
รวม 4,247,100 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.11

5. นำยประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์
ประเภทกรรมกำร

กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร

อำยุ

69 ปี

กำรศึกษำ

ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์ - จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร/ ปี ที่อบรม

ไม่มี

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ต้ งั แต่ 2 ม.ค.
2546-31 ธ.ค.2557
กรรมกำรบริ หำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 30 เม.ย.2553-31
ธ.ค.2557
กรรมกำร –บมจ. เอสโซ่ ประเทศไทย (2543-2544)

ตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)

กรรมกำรผูม้ ีอำนำจ บจก. อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-31
ธ.ค. 2557

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน /
กิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั

ไม่มี

กำรเข้ำประชุมกรรมกำร ปี 2558

คณะกรรมกำรบริ ษทั 7 / 7 ครั้ง
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร 3 / 3 ครั้ง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง 2 / 2 ครั้ง
รำยงำนประจำปี 2558
38

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
วันเดือนปี และจำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร

วันที่ 30 เมษำยน 2553, 6 ปี

กำรถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ธ.ค. 2558

ไม่มี

6. นำยหลำน มู่ ชิว
ประเภทกรรมกำร

กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร

อำยุ

68 ปี

กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำตอนปลำย

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร/ ปี ที่อบรม

ไม่มี

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

กรรมกำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปั จจุบนั

ตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)

ไม่มี

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน /
กิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั

ไม่มี

กำรเข้ำประชุมกรรมกำร ปี 2558

คณะกรรมกำรบริ ษทั 5 / 7 ครั้ง

วันเดือนปี และจำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร

วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2531, 28 ปี

กำรถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ธ.ค. 2558

ส่วนตัว 12,886,724 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.38
คู่สมรส 5,144,106 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.35
รวม 18,030,830 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.73

7. นำยอำนวย ยศสุ ข
ประเภทกรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นอิสระ (ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ)

อำยุ

79 ปี

กำรศึกษำ

ปริ ญญำโท เศรษฐศำสตร์กำรเกษตร-มหำวิทยำลัยอริ โซนำ,
สหรัฐอเมริ กำ
รำยงำนประจำปี 2558
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์ -มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
คุณวุฒิอื่น

ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร/ ปี ที่อบรม

DAP-15/2547

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

รัฐมนตรี ช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข(2524-2526)
รัฐมนตรี ช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง(2526-2528)
รัฐมนตรี ช่วยว่ำกำรกระทรวงพำณิ ชย์(2528-2529)
ที่ปรึ กษำนำยกรัฐมนตรี (2531-2533)
รัฐมนตรี ช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ(2533)
กรรมกำรอิสระ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536ปั จจุบนั

ตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)

ประธำนกรรมกำร บจก.พิริยพูล อินเตอร์เนชัน่ แนล (2529-ปั จจุบนั )
นำยกสภำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ (2542-ปั จจุบนั )

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน /
กิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั

ไม่มี

กำรเข้ำประชุมกรรมกำร ปี 2558

คณะกรรมกำรบริ ษทั 7 / 7 ครั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2 / 2 ครั้ง

วันเดือนปี และจำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร

วันที่ 12 มีนำคม 2536, 23 ปี

กำรถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ธ.ค. 2558

667,920 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.18

8. นำยอำพล รวยฟูพนั ธ์
ประเภทกรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นอิสระ (กรรมกำรตรวจสอบ)

อำยุ

47 ปี

กำรศึกษำ

ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ, กำรเงิน-มหำวิทยำลัยคอร์แนล,
สหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ – มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

รำยงำนประจำปี 2558
40

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร/ ปี ที่อบรม

ไม่มี

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

ผจก.ฝ่ ำยบริ หำรควำมเสี่ ยง บจก.จีอี แคปปิ ตอล (2537-2539)
กรรมกำรอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 26 เม.ย.2549ปั จจุบนั
กรรมกำร บมจ.อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง (2556-ปั จจุบนั )

ตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

กรรมกำร บมจ.อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง (2556-ปั จจุบนั )

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)

กรรมกำรบริ หำร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปั จจุบนั )

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน /
กิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั

ไม่มี

กำรเข้ำประชุมกรรมกำร ปี 2558

คณะกรรมกำรบริ ษทั 6 / 7 ครั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2 / 2 ครั้ง
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร 2 / 3 ครั้ง

วันเดือนปี และจำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร

วันที่ 26 เมษำยน 2549, 10 ปี

กำรถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ธ.ค. 2558

71,874 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.02

9. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสำยชล
ประเภทกรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นอิสระ

อำยุ

45 ปี

กำรศึกษำ

ปริ ญญำเอก บริ หำรธุรกิจ – มหำวิทยำลัยโนวำเซ้ำอีสเทิร์น,
สหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำเอก ครุ ศำสตร์-จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ – มหำวิทยำลัยอินเดียนำโพลีส,สหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์ – จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร/ ปี ที่อบรม

ไม่มี
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
ประสบกำรณ์กำรทำงำน

อำจำรย์ประจำ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เริ่ ม 1 มิ.ย. 2548-ปั จจุบนั
ผูอ้ ำนวยกำรหลักสูตรบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิตออนไลน์ (กำรจัดกำร)
เริ่ ม 28 ก.ย. 2555-ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ-บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ ตั้งแต่ 30 ม.ย.2553ปั จจุบนั

ตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)

ไม่มี

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน /
กิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั

ไม่มี

กำรเข้ำประชุมกรรมกำร ปี 2558

คณะกรรมกำรบริ ษทั 7 / 7 ครั้ง
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร 3 / 3 ครั้ง

วันเดือนปี และจำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร

วันที่ 30 เมษำยน 2553, 6 ปี

กำรถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ธ.ค. 2558

ไม่มี

10. น.ส. ดรุ ณี เรื องธรรม
ประเภทกรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นอิสระ (กรรมกำรตรวจสอบ)

อำยุ

58 ปี

กำรศึกษำ

ปริ ญญำโท-บริ หำรธุรกิจ, สหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำตรี -วิทยำกำรคอมพิวเตอร์, สหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำตรี -บริ หำรธุรกิจ-กำรเงินและธนำคำร, มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
Financial Thinking for Finance Manager-Sasin

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร/ ปี ที่อบรม

ไม่มี
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
ประสบกำรณ์กำรทำงำน

กรรมกำรอิสระ, บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ (เม.ย.2557-ปั จจุบนั )
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจ, เดอะรี เจ้นท์ชะอำ (ต.ค.2547-ปัจจุบนั )
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบริ หำรทรัพย์สินและกำรเงิน, เดอะรี เจ้นท์กรุ๊ ป (พ.ค.
2536-ปั จจุบนั )
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบริ หำรกำรเงิน, เดอะรี เจ้นท์กรุ๊ ป (ก.ค.-ม.ค. 2536)
เจ้ำหน้ำที่แผนกกำรเงิน- บจก.ฟูจิ ซีลอ็ ค (2523-2526)

ตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบริ หำรทรัพย์สินและกำรเงิน, เดอะรี เจ้นท์กรุ๊ ป (พ.ค.
2536-ปั จจุบนั )

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน /
กิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั

ไม่มี

กำรเข้ำประชุมกรรมกำร ปี 2558

คณะกรรมกำรบริ ษทั 7 / 7 ครั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง

วันเดือนปี และจำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร

วันที่ 23 เมษำยน 2557, 2 ปี

กำรถือหุน้ ในบริ ษทั ณ 31 ธ.ค. 2558

114,856 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.03

ข้อมูลที่สำคัญอื่นของกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และผูบ้ ริ หำรระดับสูง
 กรรมกำร หรื อผูบ้ ริ หำรระดับสูงของบริ ษทั ในช่วง 2 ปี ที่ผำ่ นมำ ไม่เคยเป็ นพนักงำนหรื อหุน้ ส่วน
ของบริ ษทั สอบบัญชีภำยนอกที่บริ ษทั ใช้บริ กำรอยู่
 ไม่มีกรรมกำรอิสระของบริ ษทั ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
มำกกว่ำ 3 แห่ง
 ไม่มีกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มำกกว่ำ 3 แห่ง
 บริ ษทั มีกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรอย่ำงน้อย 1 คน มีประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรบริ ษทั ในรอบปี 2558
(หน่วย : หุน้ )
ชื่อ-นำมสกุล
1

นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์
บริ ษทั เกษตรเหนือ จำกัด

2

นำยประภำส พลพิพฒั นพงศ์

3
4

นำยสุวฒั น์ พงษ์ภำสุระ
นำยอังกูร พลพิพฒั นพงศ์

5
6

นำยประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์
นำยหลำน มู่ ชิว

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร

ส่วนตัว
คู่สมรส
รวม
ส่วนตัว
คู่สมรส
บุตร
รวม
ส่วนตัว
คู่สมรส
รวม

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

กรรมกำร
กรรมกำร

7 นำยอำนวย ยศสุข
กรรมกำรอิสระ
8 นำยอำพล รวยฟูพนั ธ์
กรรมกำรอิสระ
9 ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสำยชล
กรรมกำรอิสระ
10 น.ส. ดรุ ณี เรื องธรรม
กรรมกำรอิสระ
รวมกำรถือหุน้ ของคณะกรรมกำร
คิดเป็ นร้อยละของจำนวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
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ถือหุน้
ณ วันต้นปี
306,517
83,526,100
83,832,617
10,007,830
5,338,370
15,346,200
2,450,250
3,702,600
181,500
363,000
4,247,100
12,886,724
5,144,106
18,030,830
667,920
71,874
114,856
124,761,647
32.73

ถือหุน้
ณ วันสิ้นปี
306,517
162,458,988
162,765,505
9,102,800
5,338,370
14,441,170
3,702,600
181,500
363,000
4,247,100
12,886,724
5,144,106
18,030,830
667,920
71,874
114,856
200,339,255
52.56

เปลี่ยนแปลง
78,932,888
78,932,888
(905,030)
(905,030)
(2,450,250)
75,577,608
%

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของผูบ้ ริ หำร เจ้ำหน้ำที่ระดับบริ หำรและจัดกำรของบริ ษทั ในรอบปี 2558
(หน่วย : หุน้ )
ชื่อ-นำมสกุล
1

2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์
บริ ษทั เกษตรเหนือ จำกัด
รวม
นำยประภำส
ส่วนตัว
พลพิพฒั นพงศ์ คู่สมรส
รวม
นำยสุวฒั น์ พงษ์ภำสุระ
นำยอังกูร
ส่วนตัว
พลพิพฒั นพงศ์ คู่สมรส
บุตร
รวม
นำยศักดำ พิมเมือง
น.ส. ปิ ยะลักษณ์ เชื้อผูด้ ี
นำยธรรมรัตณ์ เจริ ญสันติ
นำยรังสิ ต โอเจริ ญ
น.ส. วริ ศรำ เก่งกำรค้ำ
น.ส. ธนำรัตน์ เทพโยธิน
นำยปิ ยะรำช กุลประยงค์
นำยบุญมี สมัญ
นำยถนอม ไชยวงศ์
นำยชำญวิทย์ สุวรรณรัตน์
นำยสำยรุ ้ง บุญตอม
นำยวิทยำ กำลังเก่ง
นำยสุพจน์ สุทธิประภำ

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และ
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจ
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจ
กรรมกำรบริ หำร

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยโรงงำน 1
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยโรงงำน 2
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสำนักงำน 1
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสำนักงำน 2
รองผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสำนักงำน
รองผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยโรงงำน
รองผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยโรงงำน
รอง ผจก.ประกันคุณภำพ
รอง ผจก.ประกันคุณภำพ
รอง ผจก.ฝ่ ำยสำนักงำน
ผช. ผจก.ฝ่ ำยสำนักงำน
ผช. ผจก.ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
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ถือหุน้
ณ วันต้นปี
306,517
83,526,100
83,832,617
10,007,830
5,338,370
15,346,200
2,450,250
3,702,600
181,500
363,000
4,247,100
-

ถือหุน้
เปลี่ยนแปลง
ณ วันสิ้นปี
306,517
162,458,988 78,932,888
162,765,505 78,932,888
9,102,800 (905,030)
5,338,370
14,441,170 (905,030)
(2,450,250)
3,702,600
181,500
363,000
4,247,100
-

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
คุณสมบัติและข้อพึงปฏิบตั ิของกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรที่สำคัญ
1. เป็ นกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 3 แห่ง
2. ต้องไม่เคยเป็ นพนักงำนหรื อหุน้ ส่วนของบริ ษทั ตรวจสอบบัญชีที่บริ ษทั ใช้บริ กำรอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที่ผำ่ นมำ
3. ต้องจัดทำรำยงำนกำรซื้อ-ขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อรำยงำนต่อ กลต. ภำยใน 3 วันทำกำร และรำยงำนให้
เลขำนุกำรบริ ษทั หรื อบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยรับทรำบ
4. ห้ำมทำกำรซื้อ-ขำยหลักทรัพย์ 14 วัน ก่อนและหลังกำรรำยงำนงบกำรเงิน
5. ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อกำรซื้อ-ขำยหลักทรัพย์
6. ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบ
7. กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในบริ ษทั ย่อย (A), บริ ษทั จดทะเบียนอื่น (B), ประสบกำรณ์กำรทำงำนในธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง (C),ควำมรู ้ดำ้ นบัญชี (D) และกำรอบรมกำรเป็ นกรรมกำรในปี ที่ผำ่ นมำ (E)
รำยชื่อกรรมกำร

ลักษณะกรรมกำร

A

B

C

D

E

นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์

ประธำนกรรมกำร

1

-

มี

มี

-

นำยประภำส พลพิพฒั นพงศ์

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

1

-

มี

มี

-

นำยสุวฒั น์ พงษ์ภำสุระ

กรรมกำรบริ หำร

1

-

มี

มี

-

นำยอังกูร พลพิพฒั นพงศ์

กรรมกำรบริ หำร

1

-

มี

มี

-

นำยประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์

กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร

-

-

มี

มี

-

นำยหลำน มู่ ชิว

กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร

-

-

มี

-

-

นำยอำนวย ยศสุข

กรรมกำรอิสระ

-

-

-

มี

-

นำยอำพล รวยฟูพนั ธ์

กรรมกำรอิสระ

-

1

-

มี

-

ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสำยชล

กรรมกำรอิสระ

-

-

-

มี

-

น.ส. ดรุ ณี เรื องธรรม

กรรมกำรอิสระ

-

-

-

มี

-
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
นิยำมกรรมกำรอิสระ
1. ไม่ถือหุน้ เกินร้อยละ 0.50 ของทุนชำระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นบั
รวมถึงหุน้ ที่ถือโดยผูเ้ กี่ยวข้องด้วย เข้มกว่ำข้อกำหนดของ กลต. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน ร้อยละ 1.0
2. เป็ นกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 3 แห่ง เข้มกว่ำข้อกำหนดของ กลต. ที่
กำหนดไว้ไม่เกิน 5 แห่ง
3. ไม่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำน ไม่เป็ นพนักงำน ลูกจ้ำง ที่ปรึ กษำที่ได้รับเงินประจำ หรื อมีอำนำจควบคุมบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน หรื อบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ รำยใหญ่เข้ำไปถือหุน้ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
หรื อเป็ นบุคคลที่มีควำมขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่ำวมำแล้วเป็ นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี
4. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หรื อผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพผูส้ อบบัญชีแก่บริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกัน หรื อนิติบุคคลที่มีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
5. เป็ นอิสระหรื อไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ ำยบริ หำรและผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั
6. ไม่เป็ นกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในกลุ่มของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน หรื อ
บริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ รำยใหญ่เข้ำไปถือหุน้ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
7. กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมีควำมรู ้และประสบกำรณ์ดำ้ นกำรเงินและบัญชีเป็ นอย่ำงดี
8. ไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั
9. ไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯกำหนด
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรบริ หำร (ฝ่ ำยจัดกำร)
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั

อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำร (ฝ่ ำยจัดกำร)

1. คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึง
กำรดู แ ล และจั ด กำรบริ ษั ท ให้ เ ป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กำหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทำง และกลยุทธ์ของบริ ษทั
3. ให้ค วำมเห็ น ชอบ กลยุท ธ์ และนโยบำยที่ สำคัญ รวมถึ ง
วัตถุป ระสงค์ เป้ ำหมำยทำงกำรเงิ น และแผนงำนบริ ษ ัท
รวมทั้งติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมแผนงำนที่กำหนด
4. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรสอบ
บัญ ชี รวมทั้งดู แลให้มีระบบกำรควบคุ มภำยใน และกำร
ตรวจสอบภำยในที่มีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล

1. กำหนดนโยบำยกำรบริ หำร และทิศ ทำงกำรดำเนิ นงำน
ให้สอดคล้องกับนโยบำยและวัตถุประสงค์ของบริ ษทั โดย
มุ่งสร้ำงควำมมัน่ คง และประโยชน์สูงสุดให้กบั บริ ษทั
2. ก ำกั บ ควบคุ ม ดู แ ล ให้ ฝ่ ำยจัด กำร ด ำเนิ น งำนตำม
นโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงเคร่ งครัด
3.มี อ ำน ำจอนุ มั ติ และท ำนิ ติ กรรม ภำยใต้ ก รอบ ที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด
4.กระทำกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั

อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำร (ฝ่ ำยจัดกำร)

5. สอดส่ อ งดู แ ลและจัด กำรแก้ไ ขปั ญ หำควำมขัด แย้งทำง
ผลประโยชน์ ที่อำจเกิดขึ้นรวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
6. ก ำหนดแนวทำงกำรบริ หำรจั ด กำรควำมเสี่ ยงอย่ ำ ง
ครอบคลุม และดูแลให้ผบู ้ ริ หำรมีระบบ หรื อกระบวน กำร
ที่มีประสิ ทธิภำพในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
7. ดู แ ลให้มี ระบบหรื อ กลไกกำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนผูบ้ ริ ห ำร
ระดับสูงที่เหมำะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น
และระยะยำว
8. ดูแลให้มีช่องทำงในกำรสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุน้ แต่ละกลุ่ม และ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั อย่ำงเหมำะสม
9. ให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่ งใส น่ำเชื่อถือ
และมีมำตรฐำนสูง
10. เป็ นผูน้ ำและเป็ นตัวอย่ำงในกำรปฏิบตั ิงำนที่ดี
กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร
กรรมกำรของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำร จำนวน 10 คน ดังนี้
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

4

คน

กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร

2

คน

กรรมกำรที่เป็ นอิสระ

4

คน

ประธำนกรรมกำรบริ ษทั แม้จะมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ตกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำร แต่ก็มีควำมเห็ น
ในกำรดำเนินงำนที่เป็ นอิสระต่อกัน ประกอบกับโครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรที่
เป็ นผูบ้ ริ หำรและกรรมกำรที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร ซึ่ งในจำนวนกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร มีกรรมกำรที่เป็ นอิสระ
เป็ นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ หรื อไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทำให้สำมำรถตรวจสอบกำรบริ หำรงำนได้
อย่ำงอิสระ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจึงมัน่ ใจได้วำ่ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำง
บริ สุทธิ์ ยุติธรรม มีควำมเสมอภำค เท่ำเทียมกัน ในฐำนะที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นและมีกำรถ่วงดุลอำนำจกัน
อย่ำงเหมำะสม
กำรรวมหรื อแยกตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ไม่เป็ นบุคคลเดี ยวกัน เพื่อให้มีกำรแบ่งแยกบทบำทอย่ำง
ชัดเจน
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
กำรประชุมคณะกรรมกำร
1. บริ ษทั กำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรล่วงหน้ำเป็ นรำยปี โดยกำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงสม่ำเสมอ
ไตรมำสละ 1 ครั้งเป็ นอย่ำงน้อย และกรรมกำรแต่ละคนทรำบกำหนดกำรดังกล่ำว โดยในปี 2559 กำหนดกำร
ประชุมดังนี้
ประชุมครั้งที่
1
2
3
4

วันศุกร์
วันพฤหัสบดี
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

วัน-เดือน-ปี
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559
วันที่ 12 พฤษภำคม 2559
วันที่ 11 สิ งหำคม 2559
วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559

2. ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ร่ วมกันพิจำรณำเรื่ องเข้ำวำระกำรประชุม
3. จัดให้มีกำรส่งหนังสื อเชิญประชุม วำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมให้กรรมกำรล่วงหน้ำ อย่ำง
น้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลำพิจำรณำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
4. กำหนดให้มีกรรมกำรเข้ำร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ เมื่อมีกำรพิจำรณำลงมติในเรื่ อง
สำคัญ ๆ เช่น รำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริ ษทั
กำรขยำยโครงกำรลงทุน กำรกำหนดระดับอำนำจบริ หำรงำน กำรกำหนดนโยบำยบริ หำรกำรเงินและกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง เป็ นต้น
5. ในที่ประชุม หำกกรรมกำรคนใดเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวำระที่พจิ ำรณำ ต้องออกจำกที่ประชุม ก่อนเริ่ มกำร
พิจำรณำในวำระนั้น ๆ
6. กรรมกำรทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอเรื่ องเข้ำสู่วำระกำรประชุม ตรวจสอบเอกสำรกำรประชุม และเอกสำรสำคัญ
อื่นๆ หำกมีขอ้ สงสัย กรรมกำรอื่นและฝ่ ำยจัดกำรต้องดำเนินกำรเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น
7. เลขำนุกำรบริ ษทั หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมำย ต้องจัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนดไว้
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
กำรเข้ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำร แต่ละท่ำน สรุ ปได้ดงั นี้
รำยชื่อ

วำระกำร

กำรเข้ำร่ วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ดำรงตำแหน่ง

กำรประชุมวำระ
ปกติ

กำรประชุมวำระพิเศษ

รวม

1. นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์

3 ปี

4/4

3/3

7/7

2. นำยประภำส พลพิพฒั นพงศ์

3 ปี

4/4

3/3

7/7

3. นำยสุวฒั น์ พงษ์ภำสุระ

3 ปี

3/3

1/2

4/5

4. นำยอังกูร พลพิพฒั นพงศ์

3 ปี

4/4

3/3

7/7

5. นำยประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์

3 ปี

4/4

3/3

7/7

6. นำยหลำน มู่ ชิว

3 ปี

3/4

2/3

5/7

7. นำยอำนวย ยศสุข

3 ปี

4/4

3/3

7/7

8.นำยอำพล รวยฟูพนั ธ์

3 ปี

4/4

2/3

6/7

9.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสำยชล

3 ปี

4/4

3/3

7/7

10.น.ส. ดรุ ณี เรื องธรรม

3 ปี

4/4

3/3

7/7

กรรมกำรทุกคนมีสดั ส่วนของกำรเข้ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำร คิดเป็ นร้อยละ 94 ของกำรประชุมทั้งปี 2558
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
กำรเข้ำร่ วมประชุมของคณะอนุกรรมกำร แต่ละท่ำน สรุ ปได้ดงั นี้

รำยชื่อ

คณะ
กรรมกำร
บริ หำร

คณะ
กรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
สรรหำและ
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
กำกับดูแล
กิจกำร

คณะกรรมกำร
บริ หำร
ควำมเสี่ ยง

1. นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์

4/4

2. นำยประภำส พลพิพฒั นพงศ์

4/4

3. นำยสุวฒั น์ พงษ์ภำสุระ

3/3

4. นำยอังกูร พลพิพฒั นพงศ์

4/4

3/3

2/2

5. นำยประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์

4/4

3/3

2/2

2/2

2/2

6. นำยอำนวย ยศสุข

4/4

2/2

7. นำยอำพล รวยฟูพนั ธ์

4/4

2/2

8. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสำยชล
9. น.ส. ดรุ ณี เรื องธรรม

2/2

2/3
3/3

4/4

10. นำยวันจันทร์ ศิวบุณยวงศ์

2/2

11. นำยศักดำ พิมเมือง

-/2
3/3
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2/2

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
8.2 ผูบ้ ริ หำร เจ้ำหน้ำที่ระดับบริ หำรและจัดกำร
รำยชื่อ
ตำแหน่ง
1 นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์ ประธำนกรรมกำร
และผูม้ ีอำนำจลงนำม
2 นำยประภำส พลพิพฒั
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
นพงศ์
และผูม้ ีอำนำจลงนำม
3 นำยสุวฒั น์ พงษ์ภำสุระ
กรรมกำรบริ หำร
และผูม้ ีอำนำจลงนำม
4 นำยอังกูร พลพิพฒั นพงศ์ กรรมกำรบริ หำร, ผูช้ ่วย
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร, ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
กำรตลำด
และเลขำนุกำรบริ ษทั
5 นำยประยุทธ พลพิพฒั
กรรมกำร
นพงศ์
6 นำยศักดำ พิมเมือง
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
7 น.ส. ปิ ยะลักษณ์ เชื้อผูด้ ี
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยโรงงำน 1

วุฒิกำรศึกษำ
วิชำกำรบัญชี และ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษำตอนปลำย
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
โคโลรำโด, สหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำตรี นิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ

12 นำยปิ ยะรำช กุลประยงค์
13 นำยบุญมี สมัญ
14 นำยถนอม ไชยวงศ์

ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
ปริ ญญำตรี บัญชี, ปริ ญญำโท-บริ หำร
ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีกำร
อำหำร
ปริ ญญำตรี วิศวกรรมเครื่ องกล
ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์
ประกำศนียบัตรชั้นสูง
ปริ ญญำโท จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร
(เอ็มเอส)
ปริ ญญำตรี เทคโนโลยีอุตสำหกรรมอำหำร
ปริ ญญำตรี พืชไร่
ปริ ญญำโท วิทยำศำสตร์อำหำร

15

ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์อำหำร

8
9
10
11

16
17
18

นำยธรรมรัตณ์ เจริ ญสันติ
นำยรังสิ ต โอเจริ ญ
น.ส. วริ ศรำ เก่งกำรค้ำ
น.ส. ธนำรัตน์ เทพโยธิน

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยโรงงำน 2
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสำนักงำน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสำนักงำน
รองผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสำนักงำน

รองผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยโรงงำน
รองผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยโรงงำน
รองผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ
นำยชำญวิทย์ สุวรรณรัตน์ รองผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยประกัน
คุณภำพ
นำยสำยรุ ้ง บุญตอม
รองผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสำนักงำน
นำยสุพจน์ สุทธิประภำ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยใน
นำยวิทยำ กำลังเก่ง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสำนักงำน
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ปริ ญญำตรี เกษตรศึกษำ (พืชสวน)
ปริ ญญำตรี บัญชี, บริ หำรธุรกิจ-กำรเงิน
ปริ ญญำตรี บัญชี, ปริ ญญำโท-บริ หำรธุรกิจ

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
ผังองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

2.2 เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั จัดให้มีเลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อทำหน้ำที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรรวมทั้งประสำนงำนในเรื่ อง
ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
8.3 เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั จัดให้มีเลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อทำหน้ำที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนใน
เรื่ องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
 ให้คำแนะนำเบื้ องต้น แก่ กรรมกำรเกี่ ยวกับ ข้อกำหนด กฎ ระเบี ยบ และข้อบังคับต่ำง ๆ ของ
บริ ษั ท และติ ด ตำมให้ มี ก ำรปฏิ บั ติ ต ำมอย่ ำ งถู ก ต้อ ง และสม่ ำ เสมอ รวมถึ ง รำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงที่มีนยั สำคัญแก่กรรมกำร
 จัดกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น และประชุมคณะกรรมกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริ ษทั
และข้อพึงปฏิบตั ิต่ำง ๆ
 บันทึกรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั รวมทั้งติดตำมให้มีกำร
ปฏิบตั ิตำมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
 ดู แ ลให้มี ก ำรเปิ ดเผยข้อ มู ล และรำยงำนข้อ สนเทศในส่ วนที่ รับ ผิด ชอบตำมระเบี ยบ และข้อ
กำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
 ติดต่อและสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทรำบถึงสิ ทธิต่ำง ๆ และข่ำวสำรของบริ ษทั
 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริ ษทั
8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
บริ ษ ัท ได้ก ำหนดค่ ำ ตอบแทนกรรมกำร และผูบ้ ริ ห ำรไว้อ ย่ำ งชัด เจน และโปร่ ง ใส ในเกณฑ์ ที่
เหมำะสมที่จะดำรงไว้ซ่ ึ งกรรมกำร และผูบ้ ริ หำร ที่มีคุณสมบัติที่บริ ษทั ต้องกำร กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้
เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ ได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มตำมปริ มำณงำนที่เพิ่มขึ้น
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
จำนวนค่ำตอบแทน : ในปี 2558 บริ ษทั ได้จ่ำยค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ให้แก่กรรมกำร และผูบ้ ริ หำร มีรำย
ละเอียด ดังนี้
คณะกรรมกำร

( หน่วย : บำท )

ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

1. นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์

ประธำนกรรมกำร

400,000

400,000

2. นำยประภำส พลพิพฒั นพงศ์

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

400,000

400,000

3. นำยสุวฒั น์ พงษ์ภำสุระ

กรรมกำรบริ หำร

400,000

318,905

4. นำยอังกูร พลพิพฒั นพงศ์

กรรมกำรบริ หำร

400,000

400,000

5. นำยประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์

กรรมกำร

400,000

400,000

6. นำยหลำน มู่ ชิว

กรรมกำร

400,000

400,000

7. นำยอำนวย ยศสุข

กรรมกำรอิสระ

400,000

400,000

8. นำยอำพล รวยฟูพนั ธ์

กรรมกำรอิสระ

400,000

400,000

9. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสำยชล

กรรมกำรอิสระ

400,000

400,000

10. น.ส. ดรุ ณี เรื องธรรม

กรรมกำรอิสระ

277,260

400,000

11. นำยเคนอิจิ ไท

กรรมกำร

12. นำยสันติชยั สุเอกำนนท์

กรรมกำรอิสระ

ค่ำตอบแทนอื่น เช่น เบี้ยประชุม, โบนัส, เบี้ยประกัน เป็ นต้น
รวม

2557

2558

33,333

-

125,556

-

ไม่มี

ไม่มี
4,036,149

นำยเคนอิจิ ไท พ้นจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2557
นำยสันติชยั สุเอกำนนท์ พ้นจำกกำรเป็ น ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2557
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3,918,905

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรตรวจสอบ

( หน่วย : บำท )

ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

2557

2558

1. นำยอำนวย ยศสุข

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

390,968

480,000

2. นำยอำพล รวยฟูพนั ธ์

กรรมกำรตรวจสอบ

240,000

240,000

3. น.ส. ดรุ ณี เรื องธรรม

กรรมกำรตรวจสอบ

150,968

240,000

4. นำยสันติชยั สุเอกำนนท์

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

150,666

รวม

-

932,602

ค่ำตอบแทนอื่น เช่นเบี้ยประชุม, โบนัส, ค่ำเบี้ยประกัน เป็ นต้น

960,000

ไม่มี

ไม่มี

นำยอำนวย ยศสุข เป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2557
น.ส. ดรุ ณี เรื องธรรม เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2557
นำยสันติชยั สุเอกำนนท์ พ้นจำกกำรเป็ น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อ 23 เมษำยน 2557
กรรมกำรบริ หำรและผูบ้ ริ หำร
รำยกำร

ปี 2557
จำนวนรำย

ปี 2558

จำนวนเงิน (บำท)

จำนวนรำย

จำนวนเงิน (บำท)

เงินเดือน

7

18,603,280

7

18,814,344

โบนัส,ค่ำบำเหน็จ

7

3,659,494

7

4,694,438

ค่ำครองชีพ

7

54,600

7

53,040

สมทบประกันสังคม

7

63,000

7

61,500

สมทบสำรองเลี้ยงชีพ

7

554,498

7

554,117

รวม

7

22,934,872

7

24,177,439

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร

27,903,623
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29,056,344

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
ค่ำตอบแทนอื่น
 กรรมกำร : ไม่มีค่ำตอบแทนอื่น เช่น เบี้ยประชุม, โบนัส, เบี้ยประกัน เป็ นต้น
 กรรมกำรบริ หำรและผูบ้ ริ หำร : มีคำ่ ตอบแทนอื่น เช่น โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอัตรำร้อยละ 3
ของเงินเดือน, รถประจำตำแหน่ง เป็ นต้น
โตรงสร้ำงค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร ประกอบด้วย
 ค่ำตอบแทนกรรมกำร จำนวน 6 คน ๆ ละ 400,000.00 บำทต่อปี
 ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000.00 บำทต่อเดือน
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 2 คน ๆ ละ 20,000.00 บำทต่อเดือน
 ค่ำตอบแทนอื่น : ไม่มี
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำตอบแทนเป็ นผู ้ท ำหน้ ำที่ เสนอแนะค่ ำ ตอบแทนของ
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท คณะอนุ กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ัดกำร กรรมกำรบริ ห ำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ที่
เหมำะสมตำมปริ มำณงำนที่ เพิ่มขึ้น โดยเปรี ยบเที ยบกับข้อมูลอุตสำหกรรมเดี ยวกัน หรื อรำยงำนข้อมูล
ค่ำตอบแทนกรรมกำรของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย หรื อเท่ำกับค่ำตอบแทนในปี ที่ผำ่ นมำ
และเป็ นค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับปริ มำณงำน ควำมรู ้ ควำมสำมำรถที่จะดำรงไว้ซ่ ึงกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ที่บริ ษทั ต้องกำร เพื่อเสนอให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจำรณำอนุมตั ิเป็ นประจำทุกปี โดยบริ ษทั มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทน
ของคณะกรรมกำรบริ ษทั คณะอนุ กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร กรรมกำรบริ หำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ใน
ระดับที่เหมำะสม สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ของกรรมกำรที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
8.5 ทรัพยำกรบุคคล
รำยกำร

ชำย

หญิง

รวม

ฝ่ ำยบริ หำร / ธุรกำร

24

46

70

ฝ่ ำยจัดกำร / ฝ่ ำยผลิต / ช่ำงเทคนิค

86

26

112

329

1,053

1,382

439

1,125

1,564

พนักงำนรำยวัน, รำยเหมำ
รวม
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-

บริ ษทั ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงำนหรื อข้อพิพำทแรงงำนอย่ำงมีนัยสำคัญ ในระยะ 3 ปี ที่
ผ่ำนมำ

-

ที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 มีมติอนุ มตั ิค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริ หำรและผูบ้ ริ หำรระดับสูง จำนวนเงิน 1,810,000.00 บำท

-

ผลตอบแทนรวมของพนักงำน จำนวน 267,723,634.- บำท ประกอบด้วย เงิ น เดื อ น ค่ ำแรง ค่ ำ
บำเหน็ จ โบนัส ค่ำล่วงเวลำ ค่ำครองชี พ ค่ำชุ ดฟอร์ ม ค่ำเบี้ ยประกัน ภัยกลุ่ม เงิ น สมทบกองทุ น
สำรองเลี้ยงชีพ 3% ของเงินเดือน ผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ 60 ปี

-

จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชื่อ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพำณิ ชย์เปี่ ยมทรัพย์ ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว
ทะเบี ย นเลขที่ 77/2540 โดยมี บลจ.ไทยพำณิ ชย์ เป็ นผูจ้ ัด กำรกองทุ น ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2558
สมำชิกกองทุนเฉพำะส่วนของบริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) มีจำนวน 172 รำย และ
มีเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ รวมจำนวน 50,566,415.70 บำท

-

บริ ษทั มีกำรพัฒนำพนักงำนเป็ นประจำทุกปี โดยกำรเชิญวิทยำกรภำยนอกมำทำกำรอบรม ให้ควำมรู ้
ทั้งในด้ำนกำรปฏิ บตั ิ งำน ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และกำรพัฒนำองค์กรร่ วมกัน นอกจำกนั้น
บริ ษทั ยังจัดส่ งพนักงำนไปรับกำรอบรมตำมสถำนจัดฝึ กอบรมต่ำง ๆ อย่ำงสม่ำเสมอ โดยในปี 2558
บริ ษทั มี จำนวนชั่วโมงกำรฝึ กอบรมและสัม มนำพนักงำนเฉลี่ ย 3.63 ชม./คน/ปี หรื อ หรื อคิ ดเป็ น
จำนวน 6,084 ชัว่ โมง

9. กำรกำกับดูแลกิจกำร
9.1 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อควำมโปร่ งใส เพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำร และเพิ่มควำมเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย
จึงได้กำหนดนโยบำยกำรดำเนินงำน เพื่อกำกับดูแลกิจกำร โดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้
1. บริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ำย
2. คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะสร้ำงควำมเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืนของบริ ษทั ในระยะยำว โดยจะ
บริ หำรกิจกำรของบริ ษทั ด้วยควำมระมัดระวัง และรอบคอบภำยใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมำย และ
จริ ยธรรมทำงธุ ร กิ จ ทั้ งนี้ คณะกรรมกำรจะปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ อ ย่ำ งเต็ ม ควำมสำมำรถ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ ตลอดจนจะดูแลมิให้เกิดปั ญหำควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อกำรตัดสิ นใจและกำรกระทำของตนเอง
3. บริ ษ ัทจะดำเนิ นงำนด้วยควำมโปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพี ยงพอ แก่
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย
4. บริ ษทั จะดำเนิ นธุรกิจ โดยคำนึงถึงควำมเสี่ ยงอยูเ่ สมอ และจะบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเหมำะสม
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5. บริ ษัท ได้ก ำหนดนโยบำยอัน เป็ นทิ ศ ทำงกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษัท ที่ ส ำคัญ ไว้ล่ ว งหน้ ำ ทุ ก ปี
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุม และตรวจสอบภำยใน โดยจะกำกับดูแล
ฝ่ ำยบริ หำรให้ดำเนินกำรตำมนโยบำยที่มีประสิ ทธิภำพ
6. บริ ษทั ได้จดั ทำจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนยึดถือปฏิบตั ิ
ภำวะผูน้ ำและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมกำรได้มีส่วนร่ วมในกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ เป้ ำหมำย และแผนธุรกิจของบริ ษทั ตลอดจน กำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร ดำเนิ นกำรให้เป็ นไป
ตำมแผนธุรกิจที่ กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิ จสู งสุ ด
ให้แก่ กิจกำร และควำมมัน่ คงสู งสุ ด ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น คณะกรรมกำรได้พิ จำรณำทบทวนและอนุ ม ัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริ ษทั ปรับปรุ งจริ ยธรรมธุ รกิ จ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำร และนโยบำย
ด้ำนอื่น ๆ ให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคตเป็ นประจำอย่ำงน้อยทุก ๆ 5 ปี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมกำรได้ดูแลบริ หำรงำนอย่ำงระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อป้ องกันควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ เมื่อเกิ ดรำยกำรที่ อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ
ได้รับทรำบถึงรำยกำรที่ มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน และได้พิจำรณำ
ตำมควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทุ ก ครั้ ง โดยกำหนดให้ มีก ำรปฏิ บัติ ตำมหลัก เกณฑ์ข องตลำด
หลักทรัพย์ฯ โดยรำคำ และเงื่ อนไข เสมือนทำรำยกำรกับบุ คคลภำยนอก และเปิ ดเผยรำยละเอียด
มูลค่ำรำยกำร คู่สญ
ั ญำ เหตุผล/ควำมจำเป็ น ไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนได้เปิ ดเผย
ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ในหัวข้อข้อมูลทัว่ ไป และรำยกำรบัญชีกบั บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
คณะกรรมกำรรับรู ้ และตระหนักถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ เกี่ยวข้อง และมีนโยบำยที่จะ
สนับสนุ นให้เกิดควำมร่ วมมือระหว่ำงบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ในกำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์
ระหว่ำงกัน และดูแลให้มนั่ ใจว่ำ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งหลำยได้รับกำรคุม้ ครอง และกำรปฏิบตั ิดว้ ยดี โดย
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้ำ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรค้ำ
เจ้ำหนี้ พนักงำน และคำนึ งถึ งควำมปลอดภัยและสุ ขอนำมัย ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ สิ ทธิ มนุ ษยชน และกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ โดย
กำหนดแนวปฏิ บัติสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนอย่ำงชัดเจนไว้ในจริ ยธรรมธุ รกิ จ และ
กำหนดเป็ นนโยบำยไว้ในนโยบำยกำรกำกับดู แลกิ จกำร จัดให้มีช่องทำงที่ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม
สำมำรถร้องเรี ยนต่อบริ ษทั ในกรณี ที่ไม่ได้รับควำมเป็ นธรรมจำกกำรปฏิบตั ิของบริ ษทั ไม่วำ่ จะโดย
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรหรื อพนักงำน ทั้งนี้ บริ ษทั ให้คำมัน่ ว่ำกำรร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ย่อม
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ได้รับควำมคุม้ ครองและเก็บไว้เป็ นควำมลับ บริ ษทั จะดำเนินกำรตรวจสอบตำมกระบวนกำรที่กำหนด
ไว้และหำแนวทำงแก้ไขโดยเร็ ว
จริ ยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมกำรได้อนุ มตั ิระเบี ยบว่ำด้วยจริ ยธรรมธุรกิ จ เพื่อส่ งเสริ มให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
และพนักงำนทุกระดับยึดถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอเป็ นปกติวิสัย ซึ่ งกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน
ทุกคนได้ลงนำมรับทรำบเอกสำรเกี่ยวกับระเบียบดังกล่ำว และยืนยันกำรปฏิบตั ิตำม ซึ่ งถือเป็ นกรอบ
มำตรฐำนกำรปฏิ บัติ งำนของบริ ษ ัท อี ก ทั้งคณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้ผูร้ ั บ ผิ ดชอบ ท ำหน้ำที่
ติดตำมผลกำรปฏิบตั ิอย่ำงต่อเนื่อง และปรับปรุ งระเบียบดังกล่ำวให้เหมำะสมอยูเ่ สมอ จริ ยธรรมธุรกิจ
ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 4 ได้รับกำรอนุ มตั ิจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
26 กุมภำพันธ์ 2559
กำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมตั้งใจอย่ำงยิง่ ที่จะสร้ำงกระบวนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ที่เป็ น
มำตรฐำนและให้กระจำยกำรปฏิ บัติไปสู่ พนักงำนทุกระดับทัว่ ทั้งบริ ษทั เพื่อให้เกิ ดวัฒนธรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำร อย่ำงแท้จริ ง จึงขอให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน ยึดถือปฏิบตั ิตำมอย่ำง
เคร่ งครั ด นโยบำยกำรก ำกับ ดู แลกิ จกำร ฉบับปรั บ ปรุ ง ครั้ งที่ 4 ได้รับ กำรอนุ ม ัติจำกกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559
กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และถือเป็ นส่วนหนึ่ งของนโยบำยในกำร
ดำเนิ นธุรกิจ ซึ่ งบริ ษทั กำหนดไว้ในจริ ยธรรมธุรกิจ หัวข้อ กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และ
กำหนดไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำร หัวข้อ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนยึดถือปฏิบตั ิ และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่
4/2556 เมื่ อวันที่ 11 พฤศจิ กำยน 2556 คณะกรรมกำรบริ ษทั มี มติ เห็ นชอบให้บริ ษทั ประกำศแสดง
เจตนำรมณ์ เพื่อเป็ นแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต และในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 คณะกรรมกำรบริ ษทั มี มติอนุ มตั ิ
จัดทำ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทำงกำรปฏิ บตั ิที่
ชัดเจนในกำรดำเนิ นธุ รกิ จและมุ่งพัฒนำไปสู่ องค์กรแห่ งควำมยัง่ ยืน และเมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2558
บริ ษทั สมัครเป็ นสมำชิ กเครื อข่ำยหุ ้นส่ วนต้ำนทุจริ ตเพื่อประเทศไทย เพื่อร่ วมรณรงค์ให้ทุกองค์กร
ตระหนักถึงผลกระทบของกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติอนุมตั ิ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและ
คอร์รัปชัน่ ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 1
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9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ดังนี้
คณะกรรมกำรบริ หำร
แต่ งตั้งขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 4 มกรำคม 2543 ประกอบด้วยกรรมกำรบริ ห ำร จ ำนวน 4 คน โดย
กำหนดอำนำจหน้ำที่ ไว้ดงั นี้
1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริ หำร และทิ ศ ทำงกำรด ำเนิ น งำนให้ ส อดคล้อ งกั บ นโยบำย และ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั โดยมุ่งสร้ำงควำมมัน่ คงและประโยชน์สูงสุดให้กบั บริ ษทั
2. กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนิ นงำนตำมนโยบำยที่ กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและ
ประสิ ทธิผล
3. มี อ ำนำจอนุ ม ัติ ก ำรลงทุ น ซื้ อทรั พ ย์สิ น ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยอื่ น และ/หรื อ กู้ยื ม เงิ น ได้ใ นวงเงิ น ตำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด
4. กระทำกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
เมื่ อ วัน ที่ 16 ธั น วำคม 2558 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั้ งที่ 7/2558 มี ม ติ ใ ห้
เปลี่ยนแปลงกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ จำกเดิ ม “นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์ ประธำนกรรมกำร หรื อนำย
ประภำส พลพิ พ ัฒ นพงศ์ กรรมกำรผู ้จัด กำร หรื อ นำยสุ ว ฒ
ั น์ พงษ์ ภ ำสุ ร ะ ลงลำยมื อ ชื่ อ และ
ประทับตรำสำคัญของบริ ษทั ” เปลี่ยนเป็ น “นำยประยูร พลพิพฒั นพงศ์ ประธำนกรรมกำร หรื อนำย
อัง กู ร พลพิ พ ัฒ นพงศ์ กรรมกำรผู ้จัด กำร หรื อ นำยประภำส พลพิ พ ัฒ นพงศ์ ลงลำยมื อ ชื่ อ และ
ประทับตรำสำคัญของบริ ษทั ” โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิ งหำคม 2541 มีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี ประกอบด้วย
กรรมกำร 3 คน ทุกคนเป็ นกรรมกำรที่เป็ นอิสระ และกรรมกำรอิสระ 1 คน คือ นำยอำพล รวยฟูพนั ธ์
เป็ นผูม้ ีควำมรู ้ดำ้ นกำรบัญชีและกำรเงิน มีรำยชื่อดังต่อไปนี้
1. นำยอำนวย ยศสุข

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. นำยอำพล รวยฟูพนั ธ์

กรรมกำรตรวจสอบ

3. น.ส. ดรุ ณี เรื องธรรม

กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมี น ำยสุ พ จน์ สุ ท ธิ ป ระภำ - ผู ้ช่ ว ยผู ้จัด กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน เป็ นเลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. มีอำนำจหน้ำที่ในกำรเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้ำงผูส้ อบบัญชีภำยนอก
2. มีอำนำจหน้ำที่ในกำรเสนอแต่งตั้ง โยกย้ำย และเลิกจ้ำงผูต้ รวจสอบภำยใน
3. ทำกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
4. ตรวจสอบควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
5. ตรวจสอบควำมเพียงพอของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง และกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
6. สอบทำนและกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนให้ปฏิบตั ิตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ อย่ำงเคร่ ดครัด
7. จัดทำรำยงำนกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
8. ปฏิบตั ิงำนอื่นใดเกี่ยวกับกิจกรรมตรวจสอบตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2552 มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี มีจำนวน 5 คน
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 2 คน กรรมกำรบริ หำร 2 คน และที่ปรึ กษำกฎหมำย 1 คน โดยกรรมกำร
อิสระ ทำหน้ำที่เป็ นประธำนฯ มีอำนำจหน้ำที่ในกำรสรรหำผูม้ ีคุณสมบัติเหมำะสมเป็ นกรรมกำร ตำม
ข้อ ก ำหนดของบริ ษ ัท และมี คุ ณ สมบั ติ ต ำมข้อ ก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พ ย์ฯ และส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ฯ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และ
เสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง และมีอำนำจหน้ำที่ พิจำรณำรู ปแบบและหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร เพื่ อเสนอควำมเห็ นต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรบริ ษ ัท
นำเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ในรอบปี ที่ ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีกำรประชุม จำนวน 2
ครั้ ง คณะกรรมกำรได้ป ระชุ ม และสรรหำกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ ค รบวำระ จ ำนวน 3 คน
ประกอบด้วย 1. นำยประภำส พลพิพฒั นพงศ์ –กรรมกำรบริ หำร 2. นำยประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์ –
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร และ 3. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสำยชล –กรรมกำรที่เป็ นอิสระ โดยนำยประยุทธ
พลพิพฒั นพงศ์ แจ้งควำมประสงค์ขอหยุดพัก โดยไม่ขอต่ออำยุกำรเป็ นกรรมกำรหลังจำกครบวำระ
ดังนั้นคณะกรรมกำรมี ควำมเห็ น ว่ำ กรรมกำรที่ ครบวำระอีก 2 คน เป็ นผูม้ ี ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มี
ประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริ หำรธุรกิจอุตสำหกรรมกำรเกษตร และกำรบริ หำรด้ำนกำรเงินเป็ นอย่ำงดี
ได้อุทิศตนในกำรทำหน้ำที่กรรมกำรบริ ษทั มำอย่ำงต่อเนื่อง เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เป็ นอย่ำงมำก จึงมี
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ควำมเห็ นว่ำควรเสนอให้กรรมกำรที่ ครบวำระ 2 คน คือ นำยประภำส พลพิพฒั นพงศ์ และ ดร.ภูษิต
วงศ์ห ล่อ สำยชล กลับ เข้ำเป็ นกรรมกำรบริ ษ ัท อี กวำระหนึ่ ง พร้ อมกัน นี้ ได้พิ จำรณำผลตอบแทน
กรรมกำรแล้ว มี ค วำมเห็ น ว่ำ ค่ ำ ตอบแทนที่ ก รรมกำรได้รั บ ปั จ จุ บัน เป็ นค่ ำตอบแทนที่ มี ค วำม
เหมำะสมกับหน้ำที่กำรปฏิบตั ิในฐำนะกรรมกำรบริ ษทั
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็ นกรรมกำร
อิสระของบริ ษทั แทนกรรมกำรอิสระที่ครบวำระ โดยในปี นี้ บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้เสนอรำยชื่อได้ต้ งั แต่
วันที่ 29 ตุลำคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2558 เมื่อครบกำหนดเวลำ ปรำกฎว่ำไม่มีผถู ้ ือหุน้ รำยใด
เสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อกำรดังกล่ำว
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน ได้ มี ก ำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ โ ดยค ำนึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับเป็ นสำคัญ ทำกำรทบทวนกฎบัตรได้มีควำมทันสมัย และทบทวนกำร
ปฏิบตั ิโดยใช้เกณฑ์ขอ้ มูลในอุตสำหกรรมเดียวกัน และได้มีกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ นกำรประเมิ นผลรำยปี สำหรั บผลกำรประเมิ นในปี 2558 สรุ ปผล
โดยรวมได้วำ่ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ลุล่วงตำมอำนำจหน้ำที่ที่
กำหนดไว้
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
แต่งตั้งเมื่ อวันที่ 12 พฤศจิ กำยน 2555 มี วำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี มี กรรมกำร
จำนวน 5 คน ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และ/หรื อบุ คคลอื่ นที่ เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมำจำกกรรมกำรอิสระ และนำยวันจันทร์ ศิวบุณยวงศ์
เป็ นที่ปรึ กษำของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรมีอำนำจหน้ำที่ ใน
กำรจัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ภำยใต้กรอบของกฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เป็ นปั จ จุ บัน ขององค์ก รที่ ท ำหน้ำที่ ก ำกับ ดู แ ล เช่ น ตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงใน
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดีที่เป็ นมำตรฐำนสำกล และให้คำแนะนำแก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนของ
บริ ษทั ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร เพื่อให้กำรทำ
หน้ำที่ ของกรรมกำร และกำรบริ หำรจัดกำรของฝ่ ำยบริ หำรเป็ นไปด้วยดี มี ผลในทำงปฏิ บตั ิ และมี
ควำมต่อเนื่องอย่ำงเหมำะสมเป็ นไปตำมควำมคำดหวังของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
รำยงำนของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ในรอบปี ที่ผำ่ นมำ คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร มีกำรประชุม จำนวน 3 ครั้ง ทำกำรแก้ไข
ปรับปรุ ง นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ จริ ยธรรมธุรกิจ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ และจัดทำคู่มือกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต
และคอร์รัปชัน่
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คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร กำกับดูแลให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ยึดถือปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยเพื่อให้เกิ ดผลเป็ นรู ปธรรมอย่ำงแท้จริ ง และได้มีกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
กำกับดูแลกิ จกำร เป็ นกำรประเมินผลรำยปี สำหรับผลกำรประเมินในปี 2558 สรุ ปผลโดยรวมได้ว่ำ
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ได้สำเร็ จลุล่วงเป็ นที่น่ำพอใจ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษ ัท จัดให้มีค ณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง มี กรรมกำร จำนวน 6 คน ประกอบด้วย
กรรมกำรบริ หำร 4 คน ผูบ้ ริ หำร 1 คน และที่ปรึ กษำกฎหมำย 1 คน ทำหน้ำที่พิจำรณำกำหนดนโยบำย
และระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ติดตำมผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ตั้งแต่กระบวนกำรบ่งชี้ วิเครำะห์
ประเมินกำรจัดกำร ติดตำมและกำรรำยงำนอย่ำงเป็ นระบบ รวมทั้งให้กำรสนับสนุน โดยจัดให้มีกำร
แนะนำกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงแก่หน่ วยงำนภำยในต่ำง ๆ ตลอดจนติดตำมให้มีกำร ปฏิ บัติ
อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอทัว่ ทั้งบริ ษทั
รำยงำนของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ในรอบปี ที่ผำ่ นมำ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง มีกำรประชุม จำนวน 2 ครั้ง เพื่อทำกำร
ประเมิ น กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงในแต่ล ะด้ำน คื อ ด้ำนกำรผลิ ต ด้ำนกำรประกอบธุ ร กิ จ ด้ำนอัตรำ
แลกเปลี่ยน ด้ำนคุณภำพของสิ นค้ำ ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร ด้ำนกำรเงิน และด้ำนกำรลงทุน ผลจำกกำร
ประเมินพบว่ำบริ ษทั สำมำรถบริ หำรควำมเสี่ ยงในแต่ละด้ำนได้ผลดีอย่ำงน่ำพอใจ ทำให้บริ ษทั ยังคงมี
ผลประกอบกำรที่ดี มีควำมเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง ได้ทำกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเพื่อให้บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงทำง
ธุรกิ จน้อยที่ สุดเท่ำที่ จะทำได้ และได้มีกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เป็ น
กำรประเมินผลรำยปี สำหรับผลกำรประเมินในปี 2558 สรุ ปผลโดยรวมได้วำ่ คณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ลุล่วงเป็ นที่น่ำพอใจ
9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสูงสุด
หลักเกณฑ์และกระบวนกำรคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรใหม่
บริ ษ ัทเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้น สำมำรถเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ ไม่เป็ นบุ คคลต้องห้ำมตำม พรบ.
หลัก ทรั พ ย์และตลำดหลักทรั พ ย์ฯ และข้อ กำหนดของคณะกรรมกำรกำกับ หลัก ทรั พ ย์และตลำด
หลักทรัพย์ และเป็ นไปตำมข้อกำหนดของบริ ษทั และบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อต้องยินยอมให้มีกำร
เสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระของบริ ษทั ซึ่งในปี นี้ บริ ษทั กำหนดให้เสนอชื่อได้ต้ งั แต่วนั ที่
29 ตุลำคม 2558 จนถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 โดยบริ ษทั ได้นำเสนอรำยละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบตั ิบนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.cmfrozen.com ภำยใต้หมวด Investor Relations หัวข้อ สิ ทธิของผู ้
ถือหุน้ และประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะพิจำรณำรำยชื่ อบุคคลจำกกำรเสนอชื่ อ
ของผูถ้ ือหุน้ (ถ้ำมี), รำยชื่อบุคคลจำกฐำนข้อมูลกรรมกำร และกรรมกำรที่ครบวำระ ทำกำรกลัน่ กรอง
คุณสมบัติบุคคลที่กล่ำวข้ำงต้นให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้อง
เป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะวิชำชี พ ควำมเชี่ ยวชำญด้ำนธุ รกิ จที่ เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิ จของบริ ษทั และ/หรื อ มีทกั ษะ
ด้ำนกำรบัญชี และกำรเงิน รวมถึงทักษะที่จำเป็ นของคณะกรรมกำรที่ยงั ขำดอยู่ โดยไม่จำกัดเพศ อำยุ
เชื้อชำติ ศำสนำ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ และนำเสนอ
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็ นรำยบุคคลต่อไป
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25
คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ ้น 381,145,725 หุ ้น จึ งจะเป็ นองค์
ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลำยคน
เป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
กำรแต่งตั้งกรรมกำรต้องได้รับมติเห็ นชอบจำกที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น บุคคลซึ่ งได้รับคะแนน
เสี ยงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรื อจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดมำ มีคะแนนเสี ยงเท่ำกันเกิ น
จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำด
กำรประเมินตนเอง
บริ ษ ัท จัด ให้ มี ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติ ง ำนของคณะกรรมกำรเป็ นประจ ำทุ กปี โดย
เลขำนุ กำรบริ ษทั จะจัดส่ งแบบกำรประเมิ นดังกล่ำวให้กรรมกำรแต่ละคน และรวบรวมเสนอต่ อ
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อทำกำรประเมิน ผลกำรปฏิบตั ิงำน และนำ
ผลกำรประเมินไปหำรื อในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ที่ ได้รับจำกกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร บริ ษทั จะนำมำใช้ในกำรปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพของกำร
ทำงำนของคณะกรรมกำร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั
แผนกำรสื บทอดตำแหน่ง
บริ ษทั มีกำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับแผนพัฒนำเพื่อทดแทนตำแหน่ งงำน โดยวัตถุประสงค์เพื่อ
เตรี ยมควำมพร้อมด้ำนกำลังคน ทั้งในเชิงคุณภำพและปริ มำณ สร้ำงควำมต่อเนื่ องในกำรบริ หำรงำนที่
เหมำะสม เพื่อคัดเลือก และเตรี ยมควำมพร้อมของบุคลำกรที่เหมำะสมในกำรดำรงตำแหน่งงำนที่เป็ น
ตำแหน่งงำนหลักของบริ ษทั อันได้แก่ ผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดของบริ ษทั รวมถึงตำแหน่ งที่มีควำมสำคัญใน
โครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดกำร หรื อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั หรื อเป็ นตำแหน่งงำนที่มีทกั ษะเฉพำะ
ด้ำน มีควำมชำนำญเชิงลึก หรื อยำกแก่กำรทดแทน โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดทำแผนสื บทอด
รำยงำนประจำปี 2558
65

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
ตำแหน่ ง เช่ น ตำแหน่ งงำนที่ สำคัญ เกณฑ์กำรพิจำรณำ และคัดเลือก ตลอดจนกระบวนกำรจัดท ำ
แผนกำรสื บทอด เป็ นต้น
กำรอบรมและพัฒนำควำมรู ้
บริ ษ ัท มี น โยบำยให้ ก ำรสนั บ สนุ น กรรมกำรใหม่ ใ นกำรอบรมหลัก สู ต รของกำรเป็ น
กรรมกำร เพื่อเสริ มสร้ำงควำมรู ้ ควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของกำรเป็ นกรรมกำร ตลอดจนเพื่อทรำบ
กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
9.4 กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั อะกรี ฟู้ด โพรเซสซิ่ ง จำกัด (บริ ษทั ย่อย) สัดส่ วน ร้ อยละ 100 จึ งมี
นโยบำยกำรบริ หำรจัดกำรในบริ ษทั ย่อย ดังนี้





บริ ษทั ย่อยบริ หำรงำนภำยใต้นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร และจริ ยธรรมธุรกิจเดียวกันกับบริ ษทั
กรรมกำร และผูบ้ ริ หำร เป็ นบุคคลตัวแทนจำกบริ ษทั ทั้งหมด
ระเบียบปฏิบตั ิและข้อกำหนดใด ๆ ของบริ ษทั ย่อย ได้รับมติเห็นชอบจำกบริ ษทั
กำรเปิ ดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรระหว่ำงบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่
เกี่ยวโยง กำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสิ นทรัพย์ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริ ษทั
 บริ ษทั ย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและรัดกุมเพียงพอ
 กำรกำกับดูแลกิจกำร กำรอนุมตั ิกำรเพิม่ ทุน ลดทุน หรื อกำรเลิกกิจกำรต้องได้รับอนุมตั ิจำกบริ ษทั
หมำยเหตุ ในปี 2558 บริ ษั ท อะกรี ฟู้ ด โพรเซสซิ่ ง จ ำกั ด หยุ ด ด ำเนิ น กิ จ กำร และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2558 มีมติให้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั อะกรี ฟ้ดู โพร
เซสซิ่ง จำกัด
9.5 กำรดูแลเรื่ องกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
บริ ษทั มีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ในกำรนำข้อมูล ภำยใน
ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพื่อหำประโยชน์ส่วนตน และบุคคลอื่น และบทกำหนดโทษ ทำกำรสื่ อสำร
ให้ควำมรู ้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน เพื่อให้รับทรำบและยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
 จัดทำจรรยำบรรณของกรรมกำรบริ ษทั รวมถึงจรรยำบรรณของพนักงำนที่ครอบคลุมเรื่ องกำรใช้ขอ้ มูล
ภำยใน กำรเก็บรักษำควำมลับลูกค้ำ โดยมีกำรสื่ อสำรเผยแพร่ แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ยึดถือปฏิบตั ิ
โดยทัว่ กัน
 ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญซึ่ งมีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของรำคำหลักทรัพย์ของบริ ษทั เปิ ดเผยข้อ มูลหรื อใช้ขอ้ มูลภำยใน หรื อทำกำรซื้ อ-ขำย
หลักทรัพย์ หรื อชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อ-ขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อม ไม่วำ่ กำร
กระทำดังกล่ำวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่ น ในช่ วง 14 วันก่ อ นที่ งบกำรเงิ น หรื อข้อมู ล
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ภำยในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ผูเ้ กี่ยวข้องกับข้อมูลภำยใน ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนั้นให้ผอู ้ ื่นทรำบ
จนกว่ำจะได้มีกำรแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ฯ
มำตรกำรลงโทษ หำกกระทำกำรฝ่ ำฝื นระเบี ยบปฏิ บัติดงั กล่ำว บริ ษทั ถือเป็ นควำมผิดทำงวินัยตำม
ข้อ บังคับ กำรท ำงำนของบริ ษ ัท โดยจะพิ จ ำรณำลงโทษตำมควรแก่ ก รณี ได้แก่ กำรตัก เตื อนด้วยวำจำ กำร
ตักเตือนเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพ้นสภำพจำกกำรเป็ นพนักงำนด้วยเหตุ ไล่
ออก ปลดออก หรื อให้ออก แล้วแต่กรณี
9.6 ค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ประจำปี 2558 อนุ มตั ิให้เลือก บริ ษทั สำนักงำนเอเอสที มำสเตอร์
จำกัด โดยมี 1) นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ทะเบียนเลขที่ 218 2) น.ส. นงรำม เลำหอำรี ดิลก ทะเบียนเลขที่
4334 เป็ นผูท้ ำหน้ำที่ ตรวจสอบงบกำรเงิ นของบริ ษทั ประจำปี 2558 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่มีควำมเป็ นอิสระ มี
ควำมน่ำเชื่ อถือ และเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับควำมเห็ นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ
- ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จ่ำยให้สำนักงำนสอบบัญชี ปี 2558 จำนวน
800,000.00 บำท
- ค่ำบริ กำรอื่น : ไม่มี
9.7 กำรปฏิบตั ิตำม Code of best practices ของ SET
บริ ษ ัท ได้ป ฏิ บัติ ต ำม Code of best practices เป็ นอย่ำงดี โดยบริ ษ ัท ได้ท ำกำรประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมกำรเป็ นประจำทุกปี และได้พยำยำมปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้กำรบริ หำรงำน เป็ นไปตำมข้อพึงปฏิบตั ิ
ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จริ ยธรรมธุรกิจ และนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำร บริ ษทั มีผลกำรกำร
ประเมิน CG และ AGM ดังนี้
รำยกำร

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ของกำรประเมิน CG

82

81

87

79

88

ผลคะแนนกำรประเมิน AGM

-

93.75

100

96.5

100

กำรป้ องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน่

-

-

1

2

3

10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ให้มีควำมเข้มแข็งและอยู่
ร่ วมกันได้อย่ำงยัง่ ยืนและเป็ นสุ ข บริ ษทั จึงกำหนดบทบำทภำระ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
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และพนักงำนของบริ ษ ัทที่ จะต้องปฏิ บัติต่อชุ มชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ไว้ในหลักจริ ยธรรมธุ รกิ จของบริ ษ ัท
เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ยึดถือปฏิบตั ิ
ในปี 2558 บริ ษทั จัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม แยกต่ำงหำกจำกรำยงำนประจำปี
สำมำรถดูขอ้ มูลได้จำก website : www.cmfrozen.com หัวข้อ Investor Relations
นโยบำยด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรพัฒนำชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย
ก. นโยบำยกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ยึดหลักกำรปฏิบตั ิอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกันต่อผูถ้ ือหุน้ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
 บริ ษทั มุ่งมัน่ ในกำรสร้ำงควำมเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและมัน่ คง เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับผลตอบแทนที่
ยัง่ ยืนจำกกำรทำงำนที่มีประสิ ทธิภำพและผลประกอบกำรที่ดีของบริ ษทั
 บริ ษ ั ท เคำรพสิ ท ธิ ข องผู ้ถื อ หุ ้ น ในกำรได้ รั บ ข้อ มู ล ที่ จ ำเป็ นอย่ ำ งเท่ ำ เที ย มกัน และเปิ ดเผยผล
ประกอบกำร ฐำนะกำรเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุ นที่ถูกต้องตำมควำมจริ ง ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
 บริ ษทั ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใส เป็ นธรรม เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจว่ำ กำรตัดสิ นใจ
และกำรกระทำใด ๆ มีกำรคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยและผูเ้ กี่ยวข้องทุกกลุ่ม
 บริ ษทั ควบคุมให้มีกำรดำเนินงำน ปฏิบตั ิตำมนโยบำยของบริ ษทั และพัฒนำกำรปฏิบตั ิงำนให้มีคุณภำพ
ที่ดีข้ ึนอย่ำงต่อเนื่อง
ข. นโยบำยด้ำนกำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำ
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำ จึงกำหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
 บริ ษทั จัดให้มีระบบกำรบริ กำรเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำ โดยปฏิ บัติต่อลูกค้ำทุกรำยอย่ำง
เสมอภำคและเท่ำเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
 บริ ษทั ให้ขอ้ มูลข่ำวสำรเกี่ ยวกับกำรบริ กำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบื อนข้อเท็จจริ ง โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ
 บริ ษทั จัดระบบเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรี ยนเกี่ยวกับกำรบริ กำร หรื อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั โดย
ดำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ ว และตอบสนองลูกค้ำอย่ำงดีที่สุด
 บริ ษทั ควบคุมดูแลสภำพแวดล้อม พื้นที่ ภำยในและบริ เวณโดยรอบอำคำรโรงงำนและสำนักงำนให้มี
ควำมปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของลูกค้ำ และผูม้ ำติดต่องำนกับบริ ษทั
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 บริ ษทั มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรสร้ำงควำมประทับใจ และควำมพึงพอใจกับลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำได้รับกำร
บริ กำรที่ดีที่สุด
ค. นโยบำยกำรปฏิบตั ิต่อคู่คำ้
บริ ษทั ประสงค์ให้กำรจัดหำสิ นค้ำและบริ กำรเป็ นไปอย่ำงมีมำตรฐำน และมุ่งหมำยที่ จะพัฒนำและ
รักษำสัมพันธภำพที่ ยงั่ ยืนกับคู่คำ้ และคู่สัญญำที่มีวตั ถุประสงค์ชดั เจนในเรื่ องคุณภำพของสิ นค้ำและบริ กำรที่
คู่ควรกับมูลค่ำเงิ น คุ ณภำพทำงด้ำนเทคนิ ค และมี ควำมเชื่ อถื อซึ่ งกันและกัน บริ ษทั จึ งมีแนวปฏิ บัติเกี่ ยวกับ
กระบวนกำรจัดหำสิ นค้ำและบริ กำร ดังนี้
 บริ ษทั จัดให้มีกำรแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่ำงเท่ำเทียมกัน
 บริ ษทั จัดให้มีหลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่คำ้ และคู่สญ
ั ญำ ด้วยควำมเที่ยงธรรม
 บริ ษทั จัดทำรู ปแบบสัญญำกับคู่คำ้ ที่เหมำะสมและเป็ นธรรม
 บริ ษทั จัดให้มีระบบกำรจัดกำรและติดตำม เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ มีกำรปฏิ บตั ิตำมเงื่ อนไขของสัญญำอย่ำง
ครบถ้วน และป้ องกันกำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจัดหำ
 บริ ษทั จ่ำยเงินให้คู่คำ้ และคู่สญ
ั ญำตรงเวลำ ตำมเงื่อนไขกำรชำระเงินที่ตกลงกัน
ง. นโยบำยด้ำนกำรปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ
บริ ษทั ดำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยบริ ษทั ยึดหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
 บริ ษทั จะไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมะสม
 บริ ษทั จะดำเนิ นธุรกิจภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี ไม่ทำลำยชื่อเสี ยงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วย
กำรกล่ำวหำคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยควำมไม่สุจริ ต และปรำศจำกข้อมูลควำมจริ ง
จ. นโยบำยด้ำนกำรปฏิบตั ิต่อเจ้ำหนี้
บริ ษทั มีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิต่อเจ้ำหนี้ดว้ ยควำมเป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
 บริ ษทั จะรักษำและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่ งครัด
 บริ ษทั จะควบคุมให้มีกำรชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ ย ให้กบั เจ้ำหนี้ เงินกูย้ ืมทุกประเภทอย่ำงครบถ้วน
ตำมกำหนดเวลำ และปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรกูย้ ืมเงินตำมข้อตกลง โดยไม่ใช้เงินกูย้ มื ไปในทำงที่ขดั ต่อ
วัตถุประสงค์ของกำรกูย้ มื เงิน
 บริ ษทั จะบริ หำรงำนเพื่อให้เจ้ำหนี้มนั่ ใจในฐำนะทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ที่ดีของ
บริ ษทั
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 บริ ษทั จะรำยงำนและให้ขอ้ มูลของบริ ษทั ที่ถูกต้อง และครบถ้วนแก่เจ้ำหนี้
ฉ. นโยบำยกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำน
บริ ษทั ตระหนักในคุณค่ำของทรัพยำกรมนุษย์ และประสงค์ที่จะให้บุคลำกรมีควำมภำคภูมิใจในองค์กร
โดยมีบรรยำกำศในกำรทำงำนแบบมีส่วนร่ วมและมีโอกำสก้ำวหน้ำในงำนอำชีพอย่ำงเท่ำเทียมกัน บุคลำกรจะ
ได้รับกำรพัฒนำส่งเสริ มศักยภำพให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถอย่ำงทัว่ ถึงและต่อเนื่อง เพื่อกำรสร้ำงคุณค่ำและดำรง
ควำมเป็ นเลิศในธุ รกิ จ บริ ษทั จึงมีนโยบำยด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิ กำร นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำควำมรู ้และ
ศักยภำพของพนักงำน นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยและสุ ขอนำมัย และนโยบำยด้ำนอื่น ๆ โดยมีแนวปฏิ บัติ
ดังนี้
 บริ ษทั คัดเลือกบุคคลเพื่อว่ำจ้ำงให้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ด้วยควำมเป็ นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของ
แต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็ นกับงำน โดยไม่มีขอ้
กีดกันเรื่ องเพศ อำยุ เชื้อชำติ ศำสนำ
 บริ ษทั ก ำหนดค่ ำตอบแทนและสวัส ดิ ก ำรแก่ พ นัก งำนอย่ำงเป็ นธรรม มี ควำมเหมำะสมกับ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ สภำพและลักษณะของงำน และผลกำรปฏิบตั ิงำน และสอดคล้องกับผลกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริ ษทั กำรบริ หำรงำน
และกำรประเมินผลงำนทัว่ ทั้งองค์กร
 บริ ษทั สนับ สนุ นให้พนักงำนได้รับ กำรฝึ กอบรม พัฒ นำควำมรู ้ ควำมสำมำรถ พัฒ นำศักยภำพกำร
ทำงำนให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำน และเปิ ดโอกำสให้พนักงำนมีควำมก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำน
 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้พนักงำนได้รับข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องอยูเ่ สมอ ตำมโอกำสอันควรและเท่ำที่จะทำได้ เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภำพและควำมสัมพันธ์อนั ดีในกำรทำงำนร่ วมกัน
 บริ ษทั จัดให้มีระบบกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล ในเรื่ องกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวัล และ
กำรลงโทษพนักงำนที่ ชดั เจน โดยปฏิ บตั ิดว้ ยควำมสุ จริ ต เป็ นธรรม เที่ ยงธรรม ตั้งอยูบ่ นพื้นฐำนของ
ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนักงำน
 บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงในกำรเสนอแนะ ร้องเรี ยน ร้องทุกข์ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกำร
ทำงำน โดยไม่ถือเป็ นควำมผิดทำงวินยั ซึ่ งกำรร้องเรี ยน ร้องทุกข์ยอ่ มได้รับควำมคุม้ ครอง และถือเป็ น
ควำมลับ โดยข้อ เสนอแนะ ร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ต่ ำง ๆ จะได้ก ำรพิ จ ำรณำอย่ำงจริ งจัง และหำแนว
ทำงแก้ไขโดยเร็ ว
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ช. นโยบำยกำรปฏิบตั ิดำ้ นควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย
บริ ษทั ตระหนักดีวำ่ ควำมปลอดภัย และสุ ขอนำมัยเป็ นควำมรับผิดชอบขั้นพื้นฐำนของบริ ษทั และเป็ น
ปั จจัยสำคัญ ต่อกำรเติ บโตอย่ำงยัน่ ยืนขององค์กร บริ ษทั จึ งกำหนดนโยบำยที่ จะเอื้ออำนวยให้พนักงำนและ
คู่สญ
ั ญำปฏิบตั ิงำนอย่ำงปลอดภัย และเป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดย
 บริ ษทั จะหำแนวทำงป้ องกันอุบตั ิเหตุ กำรบำดเจ็บ และควำมเจ็บป่ วย อันเนื่ องมำจำกกำรปฏิ บตั ิงำน
โดยควำมร่ วมมืออย่ำงจริ งจังของพนักงำนทุกคน รวมทั้งหำทำงจำกัดและควบคุมควำมเสี่ ยงในกำร
ปฏิบตั ิงำนที่ไม่ปลอดภัย
 บริ ษทั จะให้ควำมร่ วมมือกับหน่วยงำนรัฐบำลและองค์กรอื่น ในกำรระงับเหตุฉุกเฉิ นหรื ออุบตั ิเหตุอนั
เกิดจำกกำรปฏิบตั ิงำนด้วยควำมรวดเร็ ว มีประสิ ทธิภำพ และระมัดระวัง
 บริ ษทั จะปฏิ บัติตำมกฎหมำยและข้อ บังคับต่ำง ๆ ในเรื่ องควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่ งครั ด และจะน ำ
มำตรฐำนกำรจัดกำรเกี่ ยวกับ ควำมปลอดภัย ที่ น่ ำเชื่ อถื อมำใช้บังคับ ในกรณี ที่ยงั ไม่มีกฎหมำยและ
ข้อบังคับกำหนดไว้
 บริ ษทั จะจัดให้มีกำรออกแบบเครื่ องมือ อุปกรณ์ กำรจัดทำระเบียบปฏิบตั ิ กำรวำงแผนดำเนินกำร และ
กำรฝึ กอบรมพนักงำนให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจและได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่เพียงพอในเรื่ องควำมปลอดภัย
ในกำรทำงำน เพื่อป้ องกันอันตรำยอันอำจเกิดจำกเครื่ องจักร วิธีกำรทำงำน หรื อโรคภัยต่ำง ๆ
 พนักงำนที่รำยงำนตัวเข้ำทำงำน โดยมีสำรเสพติดผิดกฎหมำยอยูใ่ นระบบร่ ำงกำยหรื อมีฤทธิ์ สุ รำ หรื อ
สำรเสพติดอื่ น ๆ ในระดับที่ สำมำรถทำให้กำรปฏิ บัติงำนเสี ยหำยได้ จะต้องได้รับโทษทำงวินัยตำม
กฎระเบียบของบริ ษทั
 ในรอบปี ที่ผำ่ นมำ สถิติกำรเกิดอุบตั ิเหตุถึงขั้นต้องหยุดงำนเกิน 3 วัน คิดเป็ น 2.38 คน / 1,000 คน
ซ. นโยบำยกำรมีส่วนร่ วมพัฒนำชุมชน และสังคม
เพื่อรักษำไว้ซ่ ึงชุมชนและสังคมที่ดี บริ ษทั จึงกำหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
 บริ ษทั จะประพฤติปฏิบตั ิตำมสิ ทธิ ของตนในฐำนะพลเมืองดีตำมกฎหมำย และ/หรื อกฎระเบียบที่ออก
โดยหน่วยงำนกำกับดูแลอย่ำงเคร่ งครัด และให้ควำมร่ วมมือกับภำครัฐอย่ำงสม่ำเสมอ
 บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงำนและผูเ้ กี่ ยวข้อง รับรู ้ เข้ำใจ แนวปฏิ บตั ิในกำรดำเนิ นงำน เพื่อกำรมีส่วน
ร่ วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม
 บริ ษทั จะดำเนินโครงกำรหรื อทำกิจกรรมทำงสังคมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนและสังคม

รำยงำนประจำปี 2558
71

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
 บริ ษทั จะดูแลป้ องกันมิให้กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อคุณภำพชีวติ ของชุมชน
และสังคม
 บริ ษทั จะสร้ำงจิตสำนึ กในควำมรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ในหมู่พนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
และจริ งจัง
 บริ ษทั จะร่ วมกันส่ งเสริ มและสร้ำงสรรค์ชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ชุมชน ทั้งในส่ วนของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกกำรดำเนิ นงำนกับชุมชน
และสังคม เพื่อนำมำปรับปรุ งกำรทำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
ฌ. นโยบำยด้ำนสิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
บริ ษั ท มี ค วำมมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะประกอบธุ ร กิ จ ด้ ว ยควำมรั บ ผิ ด ชอบ เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้อ ม และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ตำมหลักกำร ดังนี้
 บริ ษัท จะบริ หำรงำนโดยมี เป้ ำ หมำยในกำรป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เกิ ด ผลกระทบ ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ และดีกว่ำข้อกำหนดทำงกฎหมำย
 บริ ษ ัท มุ่ ง พัฒ นำกระบวนกำรด ำเนิ น งำน ให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกลตลอดจนทบทวนและ
ประเมินผลกำรดำเนิ นงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
 บริ ษทั จะปลูกฝั งและส่ งเสริ มพนักงำน รวมทั้งผูเ้ กี่ ยวข้อง ให้มีควำมรับผิดชอบ ต่อสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
 บริ ษทั จะตระหนักในกำรรักษำสิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ ให้น่ำอยูอ่ ำศัย เป็ นแหล่งต้นน้ ำลำ
ธำร จัดให้มีกระบวนกำรให้ควำมรู ้แก่พนักงำนด้วยกำรฝึ กอบรม เพื่อให้พนักงำนทุกคน ตระหนักใน
ควำมสำคัญ เกิดควำมหวงแหน รักษำ และใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุม้ ค่ำมำกที่สุด
 บริ ษทั จะดูแลรักษำสภำพแวดล้อมและควำมหลำกหลำยทำงชี วภำพ ในพื้นที่ ที่ดำเนิ นกิ จกำร ให้เกิ ด
ควำมสมดุลของระบบนิเวศน์อย่ำงยัง่ ยืน
 บริ ษทั จะมีส่วนร่ วมในกำรลดกำรเกิ ดก๊ำซเรื อนกระจก ที่ จะส่ งผลกระทบ ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ
 บริ ษทั จะแสวงหำโอกำสในกำรแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ และแบ่งปั นประสบกำรณ์จำกกำรดำเนิ นงำนกับ
หน่วยงำนอื่น เพื่อปรับปรุ งกำรดำเนินงำนของบริ ษทั อย่ำงต่อเนื่อง
ญ. นโยบำยด้ำนสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั มีนโนบำยดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำรเคำรพต่อหลักสิ ทธิมนุษยชนตำมหลักสำกล ดังนี้
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 บริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเคำรพในเกียรติและศักดิ์ศรี
 บริ ษ ัท สนับ สนุ น ให้ พ นัก งำนใช้สิ ท ธิ อ ัน ชอบธรรมของตนในฐำนะพลเมื อ ง ตำมบทบัญ ญัติ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญ และตำมกฎหมำย
 บริ ษทั จะรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงำน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภำพ ประวัติกำรทำงำน กำร
เปิ ดเผยหรื อกำรถ่ำยโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนสู่สำธำรณะ จะทำได้ต่อเมื่อได้รับควำมยินยอมจำก
พนักงำนผูน้ ้ ัน ทั้งนี้ กำรล่วงละเมิดถื อเป็ นควำมผิดทำงวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตำมระเบี ยบบริ ษทั
หรื อตำมกฎหมำย
 บริ ษทั ไม่ละเมิดและไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
 พนักงำนทุ กคนต้องไม่กระทำกำรใด ๆ ที่ เป็ นกำรละเมิดหรื อคุกคำม ไม่ว่ำจะโดยทำงวำจำ หรื อกำร
กระทำต่อผูอ้ ื่นบนพื้นฐำนของเชื้อชำติ เพศ ศำสนำ อำยุ ควำมพิกำรทำงร่ ำงกำย
ฎ. นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
บริ ษทั มีอุดมกำรณ์ ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงมีคุณธรรม ปฏิ บตั ิตำมกฎหมำย โปร่ งใส ยึดมัน่ ในควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ตำมหลักบรรษัทภิบำล และจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ไม่
สนับ สนุ น กำรทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่น ทุ ก รู ป แบบ ดัง นั้ น ในปี 2556 บริ ษ ัท จึ ง เข้ำเป็ นแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข อง
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในปี 2558 บริ ษทั จัดทำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และสมัครเป็ นสมำชิกเครื อข่ำยหุ ้นส่ วนต้ำนทุจริ ตเพื่อประเทศไทย เพื่อร่ วม
รณรงค์ให้ทุกองค์กรตระหนักถึงผลกระทบของกำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
 บริ ษทั กำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร กล่ำวคือ ห้ำมกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั กระทำกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู ้จกั ทั้งโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม ไม่วำ่ ตนจะอยู่
ในฐำนะเป็ นผูร้ ับ ผูใ้ ห้ หรื อผูเ้ สนอให้ ทั้งที่ เป็ นตัวเงิ น หรื อไม่เป็ นตัวเงิ น แก่หน่ วยงำนรำชกำรหรื อ
หน่ วยงำนเอกชน ที่ บริ ษทั ได้ดำเนิ นธุรกิจหรื อติดต่อด้วย และต้องปฏิ บตั ิตำมนโยบำยอย่ำงเคร่ งครัด
หำกไม่ปฏิ บตั ิตำม จะได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบี ยบที่ บริ ษทั กำหนดไว้ และอำจได้รับ
โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนั้นเป็ นกำรกระทำที่ผิดกฎหมำย
 บริ ษทั ให้ควำมสำคัญ ในกำรบริ หำรทรัพ ยำกรบุ คคล ให้สำมำรถน ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุ จริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ มำใช้ปฏิ บตั ิให้เกิ ดเป็ นรู ปธรรม ทำกำรสื่ อสำร ให้ควำมรู ้และฝึ กอบรมพนักงำน เกี่ ยวกับ
กำรป้ องกันกำรหำผลประโยชน์ในหน้ำที่โดยมิชอบ และแนวทำงกำรปฏิบตั ิ เพื่อส่งเสริ มให้บุคลำกรมี
ควำมเข้ำใจและปฏิบตั ิให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร
 บริ ษทั ให้ควำมเป็ นธรรม และคุม้ ครองพนักงำนที่ปฏิเสธกำรทุจริ ต หรื อพนัก งำนที่แจ้งเรื่ องทุจริ ตและ
คอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยใช้มำตรกำรคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือในกำรแจ้ง
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เบำะแสและรำยงำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตำมที่ บริ ษทั กำหนดไว้ในมำตรกำรคุม้ ครองและรักษำ
เป็ นควำมลับ สำหรั บพนักงำนที่ ปฏิ เสธกำรทุ จริ ตและคอร์ รัป ชัน่ บริ ษ ัทมี น โยบำยไม่ล ดตำแหน่ ง
ลงโทษ หรื อให้ผลทำงลบต่อพนักงำนผูน้ ้ ัน แม้ว่ำกำรปฏิ เสธกำรทุ จริ ตและคอร์ รัปชั่นนั้น จะทำให้
บริ ษทั สูญเสี ยโอกำสทำงธุรกิจ
 บริ ษั ท มี ห น่ ว ยงำนตรวจสอบภำยในที่ มี ค วำมเป็ นอิ ส ระและเที่ ย งธรรม โดยรำยงำนตรงต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรตรวจประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต ประเมินควำมเป็ นไปได้ใน
เรื่ องกำรทุจริ ต และพิจำรณำมำตรกำรป้ องกันและกำรควบคุม ให้มีประสิ ทธิภำพสูงสุด เพื่อให้มนั่ ใจได้
ว่ำบริ ษทั จะสำมำรถป้ องกันและควบคุมกำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
 บริ ษทั มีแนวทำงกำรกำกับ ควบคุมดูแล ปรึ กษำหำรื อ เพื่อป้ องกันและติดตำมประเมินผลกำรปฏิ บัติ
ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ โดยกำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำหน้ำที่กำกับ
ดูแลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ เป็ นประจำ อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง ตลอดจน
ทบทวน แนวปฏิบตั ิ และข้อกำหนดในกำรดำเนิ นกำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทำงกฎหมำย
 บริ ษทั ทำกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ โดยจัดทำนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ที่ อำจเกิ ดขึ้ นจำกกำรดำเนิ นงำนปกติ และควำมเสี่ ยงที่ อำจเกิ ด ขึ้ น จำกกำรทุ จริ ตและคอร์ รัปชั่น หำ
มำตรกำรและแนวทำงป้ องกันควำมเสี่ ยง
 บริ ษทั จะเผยแพร่ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ทั้งในด้ำนกำรให้หรื อกำรรับของขวัญ กำร
บริ จำคเพื่อกำรกุศล กำรให้เงินสนับสนุน กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริ หำรงำน
บุคคล ตลอดจนกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรเลี้ยงรับรองทำงธุรกิจ ให้ลูกค้ำ คู่คำ้ เจ้ำหนี้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
พนักงำนของบริ ษทั ตลอดจน บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่นที่บริ ษทั มีอำนำจควบคุม ตัวแทนทำง
ธุรกิจ สำธำรณชน ได้รับทรำบผ่ำนช่องทำงกำรสื่ อสำรของบริ ษทั อำทิ เว็บไซต์ของบริ ษทั อีเมล์
โทรสำร รำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 และ 56-2) แผ่นพับ รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม กำรปฐมนิเทศ ฝึ กอบรม สัมมนำ และจดหมำยทำงไปรษณีย ์
ฏ. นโยบำยด้ำนกำรแจ้งเบำะแส หรื อข้อร้องเรี ยน
บริ ษ ัท จัด ให้ มี ม ำตรกำรในกำรแจ้ง เบำะแส หรื อ ข้อ ร้ อ งเรี ย นจำกกำรกระท ำผิ ด กฎ หมำย หรื อ
จรรยำบรรณ หรื อมีพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริ ตหรื อคอร์รัปชัน่ หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้ง
จำกกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ซึ่ งกำรร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบำะแสโดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
กลุ่มย่อมได้รับควำมคุม้ ครอง ถือเป็ นควำมลับ และไม่ถือเป็ นควำมผิดทำงวินยั กรณี ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบำะแส
เป็ นพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั จะเร่ งดำเนินกำรตรวจสอบ และแก้ไขปั ญหำโดยเร็ ว
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ช่องทำงที่ปลอดภัยในกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรรับคำแนะนำ กำรแจ้งเบำะแส หรื อร้องเรี ยน
- ช่องทำงที่ปลอดภัยที่พนักงำน หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงมัน่ ใจ เมื่อ
ต้องกำรคำแนะนำเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ได้โดยทำง
เว็บไซต์ของบริ ษทั คือ www.cmfrozen.com คลิก นักลงทุนสัมพันธ์ คลิก หัวข้อต่ำง ๆ ที่
ต้องกำรทรำบ เช่น นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ หรื อ จริ ยธรรมธุรกิจ หรื อ นโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำร หรื อหัวข้ออื่น ๆ
- ช่องทำงที่ ปลอดภัยที่ พนักงำน หรื อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงมัน่ ใจ เมื่อต้องกำร
ร้องเรี ยน แจ้งข้อมูล หรื อเบำะแส ที่เกี่ยวกับกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ โดยปรำศจำกควำมเสี่ ยง
ต่อผูแ้ จ้งในภำยหลัง โดยส่งข้อร้องเรี ยน แจ้งข้อมูล หรื อเบำะแส ทำงไปรษณี ยไ์ ปที่
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร หรื อ
เลขำนุกำรบริ ษทั หรื อ ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500
หรื อส่งทำง E-mail address: cg@cmfrozen.com
หรื อแจ้งทำงโทรศัพท์ หมำยเลข 02-238-4091, 02-634-0061-4
หรื อส่งข้อร้องเรี ยนผ่ำนกล่องรับเรื่ องร้องเรี ยน
ควำมสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน
คณะกรรมกำรบริ ษ ัทตระหนักดี ว่ำ ข้อมูลของบริ ษทั ทั้งที่ เกี่ยวกับกำรเงิ นและมิ ใช่กำรเงิ น
ล้วนมี ผลต่อกระบวนกำรตัดสิ น ใจของผูล้ งทุ นและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ ษ ัท คณะกรรมกำรจึ งมี
นโยบำยให้ฝ่ ำยบริ ห ำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ค รบถ้วน ตรงกับ ควำมเป็ นจริ ง เชื่ อ ถื อ ได้ สม่ ำเสมอ และ
ทันเวลำ ซึ่ งบริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญและยึดถือปฏิบตั ิมำโดยตลอด บริ ษทั จึงมอบหมำยให้ นำยอังกูร
พลพิพฒั นพงศ์ เลขำนุกำรบริ ษทั หรื อ นำยศักดำ พิมเมือง นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้ำที่ติดต่อสื่ อสำร
กับผูล้ งทุ นสถำบัน ผูถ้ ื อหุ ้น นักวิเครำะห์ และภำครัฐที่ เกี่ ยวข้อง โดยผูล้ งทุ นสำมำรถดู ข ้อมูลของ
บริ ษ ัทได้ทำงเว็บ ไซต์ www.cmfrozen.com หรื อติ ดต่อขอทรำบข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 02-238-4091
โทรสำร 02-238-4090 หรื อที่ อีเมล์: cg@cmfrozen.com
11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิ ทธิ ภำพ ทั้งในระดับบริ หำร และระดับปฏิบตั ิงำน จึง
ได้กำหนดภำระหน้ำที่ อำนำจกำรดำเนินกำรของผูป้ ฏิบตั ิงำนและผูบ้ ริ หำรไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีกำรควบคุมดูแล
กำรใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในที่ ดีเกี่ ยวกับกำรเงิ นและกำร
บัญชี รวมทั้งระบบกำรรำยงำนที่มีประสิ ทธิผล
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บริ ษ ัท มี ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ซึ่ งแต่ งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริ ห ำร โดยควำมเห็ น ชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรปฏิบตั ิงำนหลัก และกิจกรรมทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ได้
ดำเนิ นตำมแนวทำงที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพรวมถึงกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และข้อกำหนด
ของบริ ษทั ตำมสำยงำนกำรบังคับบัญชำ
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และเห็นว่ำกระบวนกำร
ดังกล่ำว เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่ สำคัญที่ สุดของกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ ดี จึ งจัดให้มีกระบวนกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงที่เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภำพ โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กำหนดนโยบำย วัต ถุป ระสงค์ กลยุท ธ์ ในกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง และระดับ ควำมเสี่ ยงที่ บ ริ ษ ัท
ยอมรับได้ รวมทั้งชี้แจงเรื่ องเหล่ำนี้ ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทรำบ เพื่อจะได้ตระหนักถึงควำมสำคัญ
และเป็ นกำรสร้ำงวัฒนธรรมในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้เกิดในทุกระดับของบริ ษทั ให้สำมำรถนำไป
ปฏิบตั ิอย่ำงต่อเนื่ องสม่ ำเสมอ ให้ทนั ต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เป็ นกำรปฏิบตั ิงำนบน
พื้นฐำนของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง รวมทั้งดูแลให้มีกำรกำหนดวิธีติดตำมผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่
เหมำะสม เนื่ อ งจำกเป็ นขั้น ตอนสุ ด ท้ำยที่ ส ำคัญ ต่ อ ควำมส ำเร็ จ ของกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและ
กำหนดให้ตอ้ งรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประจำ
12. รำยกำรระหว่ำงกัน
คณะกรรมกำรได้ดูแลบริ หำรงำนอย่ำงระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เมื่อ
เกิดรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะได้รับทรำบถึงรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ แ ละรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน และได้พิ จ ำรณำตำมควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทุ ก ครั้ ง โดย
ก ำหนดให้ มี ก ำรปฏิ บั ติ ต ำมหลัก เกณฑ์ ข องตลำดหลัก ทรั พ ย์ โดยรำคำ และเงื่ อ นไข เสมื อ นท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก และได้เปิ ดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล / ควำมจำเป็ นไว้ในรำยงำนประจำปี และ
แบบ 56-1 แล้ว ตลอดจนได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินในหัวข้อ ข้อมูลทัว่ ไป และรำยกำรบัญชีกบั
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย
บริ ษทั มีนโยบำยกำรกำหนดรำคำขำยสิ นค้ำให้กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญำทัว่ ไปในสถำนกำรณ์เดี ยวกัน สำหรับขั้นตอนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันนั้น เป็ นไป
ตำมกลไกทำงธุ รกิ จทุกประกำร ทั้งในด้ำนกำรกำหนดรำคำ กำรให้ส่วนลด กำรให้เครดิ ต โดยเจ้ำหน้ำที่ ที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบโดยตรง โดยกำรอนุมตั ิของผูบ้ ริ หำร ส่ วนผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย ไม่มีส่วนในกำรอนุมตั ิดงั กล่ำว อย่ำงไร
ก็ตำม กำรกำหนดรำคำ กำรให้ส่วนลด และกำรให้เครดิต เป็ นไปตำมกลไกตลำด ซึ่ งบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน
กับลูกค้ำของบริ ษทั ทุกรำย
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ในอนำคตบริ ษทั ยังคงทำรำยกำรระหว่ำงกันต่อไป โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริ ษทั จะได้รับเป็ นหลัก
บริ ษทั อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
ในปี 2558 บริ ษ ัท อะกรี ฟู้ดโพรเซสซิ่ ง จำกัด หยุดดำเนิ นกิ จกำร และที่ ป ระชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่
6/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2558 บำท มีมติให้ดำเนินกำรจดทะเบียนเลิกบริ ษทั อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง จำกัด
บริ ษทั ซี ที พรอสเพอร์ กรุ๊ ป จำกัด เป็ นบริ ษทั ที่ ดำเนิ นธุรกิจซื้ อมำ-ขำยไป มีผถู ้ ือหุ ้นและกรรมกำรร่ วมกัน เช่ำ
อำคำรสำนักงำนจำกบริ ษทั พื้นที่จำนวน 30 ตำรำงเมตร อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 7,500.00 บำท
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ส่ วนที่ 3
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
13. ข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
อัตรำส่วนวิเครำะห์ควำมคล่องตัว
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง
อัตรำส่ วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว
อัตรำส่ วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตรำส่ วนหมุนเวียนสิ นค้ำคงเหลือ
ระยะเวลำขำยสิ นค้ำเฉลี่ย
อัตรำส่ วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้
ระยะเวลำชำระหนี้
Cash Cycle
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร
อัตรำกำไรขั้นต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำส่ วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตรำส่วนแสดงประสิ ทธิภำพในกำรดำเนินงำน
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสิ นทรัพย์
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล

งบกำรเงินรวม
2556
2557
2558

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2557
2558

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
วัน

11.49
7.37
1.76
17.91
20.38
3.20
114.18
12.71
28.71
105.85

12.90
7.07
0.35
15.07
24.22
2.94
124.15
14.64
24.93
123.44

11.61
6.47
2.09
16.67
21.90
2.42
150.74
13.76
26.52
146.11

11.41
7.18
1.81
17.39
20.99
3.20
114.18
12.92
28.24
106.93

12.61
6.63
0.33
14.88
24.53
2.94
124.15
14.58
25.03
123.65

11.61
6.47
2.14
16.67
21.89
2.42
150.74
14.73
24.78
147.85

%
%
%
%
%

21.98
10.99
150.94
9.52
10.35

19.29
4.99
37.28
4.27
4.66

24.24
10.68
112.00
8.42
9.14

20.94
10.80
149.60
9.38
10.21

17.69
4.84
38.75
4.17
4.53

24.24
12.39
113.16
10.15
11.12

%
%
เท่ำ

9.38
3.88
0.99

4.25
4.07
1.00

8.32
4.33
0.99

9.27
3.83
0.99

4.14
3.99
0.99

10.12
4.33
1.00

เท่ำ
%

0.10
87.0

0.09
63.08

0.10
63.76

0.10
-

0.09
-

0.10
-

หน่วย
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14. กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ยังถือว่ำอยูใ่ นระหว่ำงกำรฟื้ นตัวขึ้นอย่ำงช้ำ ซึ่ งเป็ นไป
ตำมภำวะกำรชะลอตัวเศรษฐกิ จโลก ในขณะที่ ประเทศญี่ปุ่นซึ่ งถือเป็ นคู่คำ้ ที่ สำคัญของบริ ษทั แม้จะมีกำรปรับตัวเลข
GDP ขึ้นในไตรมำสที่ 3 ของปี ก่อน แต่ภำพรวมเศรษฐกิจยังคงเปรำะบำง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ยอดค้ำปลีกภำยในประเทศที่
หดตัวลง อีกทั้งเงิ นเฟ้ อพื้นฐำนก็ยงั คงติ ดลบต่อเนื่ อง แม้ว่ำในปี 2558 สถำณกำรณ์ ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ ยน
เงินตรำโดยเฉพำะเงินบำทต่อเหรี ยญสหรัฐที่อ่อนตัวลงอย่ำงต่อเนื่ องจะส่ งผลที่ดีต่อบริ ษทั ในฐำนะผูส้ ่ งออก ดังจะเห็นได้
จำกกำรที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยได้รวมจำกกำรขำยในปี 2558 ตำมงบกำรเงิ นรวม สู งขึ้นเล็กน้อย ที่ มูลค่ำ 1,419.89
ล้ำนบำท เมื่ อเที ยบกับยอดขำยในปี 2557 ที่ มีมูลค่ำ 1,413.56 ล้ำนบำท คิ ดเป็ นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45 อย่ำงไรก็ตำม
ค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำลงอย่ำงต่อเนื่ องนี้ อำจส่ งผลกระทบทำงลบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในอนำคตของบริ ษทั ในแง่
ของรำคำด้วยเช่นกัน โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มียอดขำยสิ นค้ำรวมที่ปริ มำณ 21,873.14 ตัน ลดลงจำกปี 2557 ที่มีปริ มำณ
ยอดขำย 22,778.44 ตัน หรื อ ลดลงคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.97 อย่ำ งไรก็ ต ำม ด้ว ยนโยบำยกำรบริ ห ำรจัด กำรต้น ทุ น ที่ มี
ประสิ ทธิ ภำพ เพื่อสะท้อนต้นทุนกำรผลิตที่แท้จริ ง และปั จจัยเรื่ องสถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันโลกที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่ องในปี
2558 ที่ ผ่ำนมำ ส่ งผลให้บริ ษทั สำมำรถบริ หำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตได้เป็ นอย่ำงดี โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลกำไร
สุทธิตำมงบกำรเงินรวมมูลค่ำ 119.56 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.86 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิมูลค่ำ 60.43 ล้ำน
บำท ในปี 2557 โดยมีอตั รำกำไรขั้นต้นในปี 2558 ร้อยละ 24.24 เพิ่มขึ้นจำกอัตรำกำไรขั้นต้นในปี 2557 ที่ร้อยละ 19.29
ส่งผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีอตั รำกำไรสุ ทธิ ในปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 8.42 ซึ่ งสู งขึ้นเมื่อเทียบกับอัตรำกำไรสุทธิในปี
2557 ที่ร้อยละ 4.27
ผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญมำกกว่ำร้อยละ 20 โดยมีกำไรสุ ทธิสูงขึ้นร้อยละ
97.86 เมื่อเทียบกับปี ก่อน อันเนื่องมำจำกปั จจัยหลักของกำรอ่อนตัวของค่ำเงินบำทอย่ำงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับค่ำเงินเหรี ยญ
สหรัฐระหว่ำงปี 2558 เทียบกับปี 2557 โดยมีค่ำเฉลี่ยอัตรำแลกเปลี่ยนเงินบำทต่อเหรี ยญสหรัฐที่ 34.26 บำท/เหรี ยญสหรัฐ
และ 32.48 บำท/เหรี ยญสหรัฐ ตำมลำดับ ส่ งผลให้บริ ษทั มีรำยได้จำกกำรขำยสู งขึ้ นแม้ปริ มำณขำยสิ นค้ำรวมจะลดลง
ในขณะที่บริ ษทั มีปริ มำณกำรผลิตที่ลดลงประกอบกับกำรบริ หำรจัดกำรต้นทุนขำย รวมไปถึงรำคำน้ ำมันในตลำดโลกที่
ลดลงอย่ำงต่อเนื่ องในปี ที่ผ่ำนมำ ส่ งผลให้ตน้ ทุนขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรลดลงร้อยละ 5.71 และร้อยละ
7.43 ตำมลำดับ บริ ษทั จึงมีอตั รำกำไรสุทธิสูงขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ
บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรปรับโครงสร้ำงกำรดำเนิ นธุรกิจ เพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำย และเพื่อควำมสะดวกในกำรบริ หำร
จัดกำร โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2558 มีมติให้เลิกกิจกำรบริ ษทั ย่อย คือ
บริ ษทั อะกรี ฟ้ดู โพรเซสซิ่ง จำกัด (AFP) ซึ่งบริ ษทั ถือครองหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน 120 ล้ำนบำท
และทุนจดทะเบี ยนชำระแล้ว 30 ล้ำนบำท อนึ่ ง บริ ษทั อะกรี ฟู้ด โพรเซสซิ่ ง จำกัด ได้หยุดกำรดำเนิ นกิจกำรแล้วตั้งแต่
วันที่ 1 มกรำคม 2558 เนื่ องจำกบริ ษทั หยุดขำยสิ นค้ำผ่ำนบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว และปั จจุบนั บริ ษทั อะกรี ฟู้ด โพรเซสซิ่ ง
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จำกัด อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินพิธีกำรจดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และจะดำเนิ นกำร
ชำระบัญชีต่อไป
บริ ษทั มีรำยกำรที่มิได้เกิดขึ้นประจำในงบกำรเงินประจำปี 2557 และ 2558 ดังนี้
ปี 2557
 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรจำนวน 9.4 ล้ำนบำท แสดงในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิ จกำร ซึ่ งเกิ ดจำกกำรจ่ำยชำระคืนภำษีซ้ื อที่ไม่มีสิทธิ ขอคืนและ
เบี้ยค่ำปรับเงินเพิม่
ปี 2558
 บริ ษทั มี รำยได้เงิ น ปั นผลจำกบริ ษ ัท ย่อ ย 16.80 ล้ำนบำท แสดงในงบกำไรขำดทุ น เบ็ ดเสร็ จเฉพำะ
กิจกำร ซึ่ งเกิดจำกเงินปั นผลจำกบริ ษทั อะกรี ฟู้ด โพรเซสซิ่ ง จำกัด ซึ่ งปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนิ น
พิธีกำรจดทะเบี ยนเลิกบริ ษทั กับกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และกำรดำเนิ นกำรชำระ
บัญชี
 บริ ษทั มีกำไรจำกกำรเลิกกิ จกำรของบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั อะกรี ฟู้ด โพรเซสซิ่ ง จำกัด จำนวน 7.83
ล้ำนบำท แสดงในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจกำร
ในปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี มีเพียงกำรเปลี่ยนแปลงตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ แต่กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินอย่ำงมีนยั สำคัญ
ในปี 2559 สภำวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่คำ้ ที่สำคัญของบริ ษทั เช่นประเทศญี่ปุ่น อำจยังคงฟื้ นตัวในระดับ
ที่ ช้ำๆ ต่อ ไปอัน เป็ นผลมำจำกกำรลงทุ น ที่ ซบเซำ กำรค้ำชะลอตัว และรำคำสิ น ค้ำอุป โภคบริ โภคตกต่ ำ รวมถึ งภำค
กำรเกษตรของประเทศไทยที่อำจประสบปั ญหำภัยแล้ง ซึ่งส่งผลต่อปริ มำณและคุณภำพของวัตถุดิบ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั
ได้เล็งเห็ นถึงปั จจัยที่อำจส่ งผลกระทบในกำรดำเนิ นธุรกิ จท่ำมกลำงสภำวกำรณ์น้ ี และพยำยำมที่ จะกำหนดนโยบำยกำร
ดำเนิ นงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ เช่ น นโยบำยกำรบริ หำรจัดกำรต้น ทุ นที่ ดำเนิ น กำรมำอย่ำงต่อเนื่ องโดยกำร
คัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภำพ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพและลดค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต กำรศึกษำควำมต้องกำรสิ นค้ำในตลำดใหม่
นอกเหนื อจำกคู่คำ้ ในปั จจุบนั และกำรดำเนิ นนโยบำยศึกษำกำรลงทุนในต่ำงประเทศเพื่อเพิ่มพื้นที่เพำะปลูกและส่ งเสริ ม
กำรปลูกพืชเศรษฐกิจชนิ ดอื่นๆ เพื่อนำมำเป็ นวัตถุดิบในกำรผลิตสิ นค้ำ รวมไปถึงกำรดำเนิ นกำรปรับปรุ งนโยบำยกำร
ติดตำมอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อกำรใช้เครื่ องมือทำงกำรเงินเช่นสัญญำกำรซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำได้
อย่ำงเหมำะสมกับแนวโน้มสถำนกำรณ์ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ นอกจำกนี้ปัจจัยเรื่ องรำคำน้ ำมันโลกที่
ลดลงและอำจรักษำระดับรำคำในปี หน้ำ อำจส่งผลดีต่อผลประกอบกำรในแง่ของกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิตได้ดีข้ ึน
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สรุปผลการดาเนินงานทางการเงิน
โครงสร้ างรายได้
1. รำยได้จำกกำรขำย
แหล่งที่ มำของรำยได้หลักยังคงมำจำกกำรขำยสิ นค้ำประภทพืชผักแช่เยือกแข็ง เช่น ถัว่ แระแช่แข็ง ถัว่ แขกแช่
แข็ง ข้ำวโพดหวำนแช่แข็ง ข้ำวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และผักรวมแช่แข็ง โดยรำยได้จำกกำรขำยตำมงบรวมจำแนกตำม
โครงสร้ำงกำรขำยได้ดงั นี้
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ
รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ
รำยได้รวมจำกกำรขำย

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)
2556
2557
2558
1,401.61 1,401.70 1,401.40
15.89
11.86
18.49
1,426.50 1,413.56 1,419.89

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
2556
2557
2558
(0.04)
0.09 (0.02)
(28.84) (25.36) 55.90
(4.36) (0.91)
0.45

ในปี 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยรวม 1,419.89 ล้ำนบำท ซึ่ งแบ่งเป็ นรำยได้จำกกำรขำยใน
ประเทศคิดเป็ นร้อยละ 1.32 ของรำยได้รวมจำกกำรขำย เพิ่มขึ้นจำกสัดส่วนร้อยละ 0.85 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยใน
ปี ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ได้ทำกำรหยุดขำยสิ นค้ำให้แก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรขำยสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำของบริ ษทั
ย่อยโดยตรงซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นลู กค้ำต่ำงประเทศ โดยบริ ษ ัท มี ร ำยได้จำกกำรขำยต่ ำงประเทศในปี 2558 คิ ด เป็ น
อัตรำส่ วนร้อยละ 98.69 ของรำยได้รวม ลดลงเล็กน้อยจำกอัตรำส่ วนรำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศในปี 2557 ที่ร้อย
ละ 99.16
รำยได้รวมจำกกำรขำยในปี 2558 มีมูลค่ำ 1,419.89 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับรำยได้รวมจำกกำรขำยในปี 2557 ที่มี
มูลค่ำ 1,413.56 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45 อันเป็ นผลมำจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอ้ำงอิงธนำคำรแห่ ง
ประเทศไทยในปี 2558 ที่ 34.26 บำท/เหรี ยญสหรัฐ ซึ่งอ่อนค่ำลงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2557 ที่ 32.48 บำท/
เหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นอัตรำอ่อนค่ำลงร้อยละ 5.48 อย่ำงไรก็ตำม ปริ มำณกำรขำยสิ นค้ำลดลงเล็กน้อยเมื่อเที ยบกับ
ปริ มำณกำรขำยสิ นค้ำในปี 2557 อันเนื่องมำจำกประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็ นประเทศคู่คำ้ ที่สำคัญมีภำวะกำรหดตัวของยอด
ค้ำปลีกในประเทศจำกกำรฟื้ นตัวอย่ำงช้ำๆของภำวะเศรษฐกิจ
2. รำยได้อื่น
ในปี 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยได้อื่น 12.30 ล้ำนบำท ลดลงจำกรำยได้อื่นในปี 2557 ที่ 19.79 ล้ำนบำท
หรื อคิดเป็ นลดลงร้อยละ 37.81 โดยมีสำเหตุหลักจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจำที่ลดลง
ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขำยของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2558 มี มูลค่ำ 1,075.89 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 5.71 เมื่อเที ยบกับปี
2557 ซึ่งมีมูลค่ำ 1,140.89 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกปั จจัยดังนี้
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 ต้นทุ นวัตถุดิบในปี 2558 ลดลงเมื่ อเที ยบกับปี 2557 เนื่ องจำกในปี ที่ ผ่ำนมำปริ มำณขำยสิ นค้ำลดลง
และบริ ษทั สำมำรถบริ หำรจัดกำรและควบคุมคุณภำพวัตถุดิบที่รับซื้ อได้ดีข้ ึนจำกกำรปรับปรุ งวิธีเก็บ
เกี่ยวของเกษตรกร ส่ งผลให้บริ ษทั มีประสิ ทธิภำพในกำรผลิตที่ดีข้ ึน รวมถึงประกอบกับกำรปรับปรุ ง
นโยบำยต้นทุนสิ นค้ำให้สะท้อนควำมเป็ นจริ งในกำรผลิตมำกยิง่ ขึ้น
 ต้นทุนโสหุ ้ยกำรผลิตลดลง เมื่อเที ยบกับปี 2557 เนื่ องจำกต้นทุนค่ำน้ ำมันเตำลดลง จำกสถำนกำรณ์
รำคำน้ ำมันโลกที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่ องในปี 2557 โดยรำคำน้ ำมันเตำเฉลี่ยในปี 2557 เท่ำกับ 27.61 บำท
ต่อลิตร ในขณะที่รำคำน้ ำมันเตำเฉลี่ยในปี 2558 เท่ำกับ 20.91 บำทต่อลิตร นอกจำกนี้ ค่ำไฟฟ้ ำ และ
ค่ำแรงงำน ลดลงเนื่องจำกบริ ษทั มีกิจกรรมกำรผลิตลดลง
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2558 เท่ำกับ 177.90 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2557 ที่
192.33 ล้ำนบำท หรื อลดลงร้อยละ 7.43 โดยมีปัจจัยหลักดังนี้
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ งในประเทศลดลงอันเนื่องมำจำกค่ำน้ ำมันรถขนส่งลดลงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ตน้ ปี
2558
 ค่ำขนส่งออกซึ่งประกอบไปด้วยค่ำจ้ำงรถขนส่งสิ นค้ำไปยังท่ำเรื อเพื่อกำรส่งออก ค่ำดำเนินพิธีกำรทำง
ศุลกำกร ลดลงเนื่ องจำกค่ำน้ ำมันที่ ลดลงจำกสถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันโลกตกต่ ำ และปริ มำณขำยในปี
2558 ของบริ ษทั ที่ลดลงทำให้มีกิจกรรมกำรขนส่งน้อยลง
 ค่ำเบี้ ยปรับเงินเพิ่มและภำษีซ้ื อส่ วนที่ ไม่มีสิทธิ ขอคืนลดลงเนื่ องจำกเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้นในปี 2557
และเป็ นรำยกำรที่มิได้เกิดขึ้นเป็ นประจำ
อัตรากาไรขั้นต้ นและอัตรากาไรจากการดาเนินงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั รำกำไรขั้นต้นในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 24.24 จำกร้อยละ 19.29 ในปี 2557 และมี
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนิ นงำนในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 10.68 จำกร้อยละ 4.99 ในปี 2557 อันเป็ นผลมำจำกกำรอ่อน
ตัวอย่ำงต่อเนื่ องของค่ำเงิ น บำทต่ อเหรี ยญสหรั ฐ ปริ ม ำณกำรผลิ ตที่ ลดลง และกำรบริ ห ำรจัดกำรต้น ทุ น ขำย รวมถึ ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร ประกอบกับปั จจัยรำคำน้ ำมันที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตและค่ำ
ขนส่ งลดลง อย่ำงไรก็ตำม ควำมผันผวนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนค่ำเงิน ส่ งผลให้บริ ษทั มีผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
มูลค่ำ 26.78 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยจำกปี 2557 ซึ่งมีมูลค่ำ 29.63 ล้ำนบำท
ภาษีเงินได้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในปี 2558 รวม 32.07 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 218.58 เมื่อเทียบกับ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในปี 2557 ที่ 10.07 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพิม่ ขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ
เนื่องมำจำกบัตรส่งเสริ มกำรลงทุนของบริ ษทั ซึ่งได้รับยกเว้นกำรเสี ยภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็ นเวลำแปดปี
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นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิในอัตรำร้อย
ละห้ำสิ บของอัตรำปกติอีกห้ำปี นับจำกระยะเวลำแปดปี แรกสิ้ นสุ ดลง ได้สิ้นสุ ดอำยุลงในวันที่ 31 ตุลำคม 2557 ส่ งผลให้
บริ ษทั ชำระภำษีสูงขึ้นในอัตรำร้อยละ 20
กาไรสุ ทธิ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำไรสุ ทธิ ในปี 2558 เท่ำกับ 119.56 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญร้อยละ 97.86 เมื่อ
เที ยบกับกำไรสุ ทธิ ในปี 2557 ที่ 60.43 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำกำไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนที่ ร้อยละ 4.27 เป็ นร้อยละ 8.42
ปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อกำไรสุทธิและอัตรำกำไรสุทธิที่เพิม่ ขึ้นนี้เป็ นผลมำจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินบำทเทียบกับเงินเหรี ยญ
สหรัฐที่ อ่อนค่ำลงอย่ำงต่อเนื่ องภำยในปี 2558 ซึ่ งมีอตั รำระหว่ำง 32.51 – 36.01 บำทต่อเหรี ยญสหรัฐ รวมไปถึงต้นทุน
ขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร ที่ ลดลงจำกนโยบำยกำรบริ หำรต้นทุน ปริ มำณกำรผลิตที่ลดลง และปั จจัยบวก
จำกรำคำน้ ำมันโลกที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
ตารางสรุปข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
รำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขำย
กำไรขั้นต้น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนหัก
ต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี
ค่ำเสื่ อม และค่ำตัดจำหน่ำย
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรม
ดำเนินงำน
กำไรต่อหุน้ (บำท)
มูลค่ำทำงบัญชีต่อหุน้ (บำท)

มูลค่ า (ล้ านบาท)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ร้ อยละ
2556
2557
2558
2556
2557
2558
1,426.50 1,413.56 1,419.89 (4.36)
(0.91)
0.45
1,112.92 1,140.89 1,075.74
0.19
2.51 (5.71)
313.58
272.67
344.15 (17.64) (13.05) 26.21
193.70
192.33
178.05 (3.93)
(0.70) (7.50)
156.72
70.49
151.63 (24.81) (55.02) 115.10
135.82
216.41

60.43
130.77

119.56 (22.27)
202.47 (19.90)

(55.51)
(39.75)

97.86
54.83

180.95

29.95

186.19 (21.73)

(83.45)

521.67

0.36
3.48

0.16
3.33
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อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเร็ ว (เท่ำ)
อัตรำกำไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (ร้อยละ)
อัตรำกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์รวม (ร้อยละ)
อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่ำ)

2556
11.68
7.37
21.98
10.99
9.52
10.35
9.38
0.10

2557
12.90
7.07
19.29
4.99
4.27
4.66
4.25
0.09

2558
11.61
6.47
24.24
10.68
8.42
9.14
8.32
0.10

ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มูลค่ำ 1,488.60 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ นทรัพย์
รวมในปี ก่ อนที่ 1,387.03 ล้ำนบำท หรื อเพิ่ม ขึ้ นร้ อยละ 7.32 โดยมี ปัจจัยหลัก จำก เงิ น สดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิ น สด
รวมถึงเงินลงทุนชัว่ ครำวในรู ปแบบของเงินฝำกประจำ จำก 468.88 ล้ำนบำท เป็ น 559.79 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ น
ร้อยละ 19.39 เมื่อเทียบกับปี ก่อน อันเนื่องมำจำกกำไรสุทธิในปี 2558 ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริ ษทั มีกระแสเงินสดรับจำกกำร
ดำเนินงำนมำกขึ้น
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่นในปี 2558 มูลค่ำ 78.78 ล้ำนบำท ลดลงจำกลูกหนี้ กำรค้ำในปี 2557 ที่มีมูลค่ำ 91.58
ล้ำนบำท โดยมีลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระมูลค่ำ 72.06 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 98.82 ของลูกหนี้ กำรค้ำรวม
โดยบริ ษทั มีนโยบำยกำรตั้งสำรองค่ำเผื่อลูกหนี้ สงสัยจะสู ญไว้เท่ำกับจำนวนที่ คำดว่ำจะเรี ยกเก็บจำกลูกหนี้ ไม่ได้ โดย
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์ ในกำรเก็บ หนี้ และฐำนะของลูกหนี้ ในปั จจุ บัน ในปี ที่ ผ่ำนมำลู กหนี้ ส่ วนใหญ่ ข องบริ ษ ัท
สำมำรถชำระหนี้ได้ตำมกำหนดระยะเวลำ
หนีส้ ิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มูลค่ำ 139.68 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกเวลำเดี ยวกัน
ของปี ก่อนที่ 119.53 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.85 เนื่ องมำจำกบริ ษทั มีภำษีคำ้ งจ่ำยสูงขึ้นจำกปี ก่อนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กล่ำวคือภำษีคำ้ งจ่ำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 1.66 ล้ำนบำท เทียบกับภำษีคำ้ งจ่ำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ซึ่งมี
มูลค่ำ 13.00 ล้ำนบำท โดยมีปัจจัยจำกกำรสิ้ นสุดของช่วงระยะเวลำชำระภำษีในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ ซึ่งเป็ นไป
ตำมสิ ทธิ ประโยชน์จำกบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน ซึ่ งหมดอำยุลงในวันที่ 31 ตุลำคม 2557 ทำให้บริ ษทั ต้องเริ่ มชำระภำษีใน
อัตรำร้อยละ 20
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ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2558 บริ ษ ั ท และบริ ษ ั ท ย่ อ ยมี ภ ำระผู ก พัน ด้ ำ นหนี้ สิ น นอกเหนื อ จำกภำระผู ก พัน
ผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ ประกอบไปด้วย
 สัญญำซื้ อลิขสิ ทธิ์ กำรใช้โปรแกรมและว่ำจ้ำงที่ ปรึ กษำในกำรออกแบบระบบดังกล่ำวประมำณ 0.5 ล้ำน
บำท
 สัญญำว่ำจ้ำงที่ปรึ กษำทำงกำรเงินในกำรลงทุนในประเทศเมียนมำร์ โดยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยเงินตำม
สัญญำเป็ นจำนวนเงินประมำณ 1.2 ล้ำนบำท
 บริ ษทั มีหนี้สินที่อำจจะเกิดจำกกำรที่ธนำคำรออกหนังสื อค้ ำประกันบริ ษทั ต่อหน่วยงำนรำชกำรเป็ นจำนวน
เงินประมำณ 10.1 ล้ำนบำท
 บริ ษทั มีกำรจ้ำงผูร้ ับเหมำสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงและซ่อมแซมอำคำรห้องเย็นเป็ นจำนวนเงิน 35.82 ล้ำน
บำท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำมำรถชำระหนี้สินในงบดุลและจำกภำระผูกพันดังกล่ำวได้เนื่ องจำกกำรมีสภำพคล่องที่
เพียงพอ โดยในปี 2558 บริ ษทั มี อตั รำส่ วนสภำพคล่อง 11.61 เท่ำ และอัตรำส่ วนเงิ นทุ นหมุนเร็ ว 6.47 เท่ ำ จำกปริ มำณ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ส่วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของเงินสดและเทียบเท่ำเงินสด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีขอ้ พิพำท หรื อกำรถูกฟ้องร้องที่จะส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริ ษทั
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 1,348.94 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก
1,267.50 ล้ำนบำท เมื่อช่วงเวลำเดี ยวกันของปี 2557 คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.43 โดยบริ ษทั มีผลกำไรสะสมในส่ วนที่ ยงั
ไม่ได้จดั สรรมำกขึ้นจำก 780.24 ล้ำนบำทในปี 2557 เป็ น 861.68 ล้ำนบำทในปี 2558 คิดเป็ นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.44
อันเนื่องมำจำกบริ ษทั มีผลประกอบกำรที่ดีข้ ึน
กระแสเงินสดและโครงสร้ างเงินทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนิ นงำนในปี 2558 มำกขึ้นจำกปี 2557 ที่ 29.95 ล้ำนบำท เป็ น
186.19 ล้ำนบำทอันเนื่ องมำจำกปริ มำณเงินสดรับจำกลูกค้ำต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินบำทที่อ่อนค่ำลง
เมื่อเทียบกับเหรี ยญสหรัฐ โดยบริ ษทั มีกำรใช้เงินสดเพื่อปรับปรุ งและซ่อมแซมอำคำรและเครื่ องมือเครื่ องจักรมูลค่ำ 25.71
ล้ำนบำท และใช้ไปในกำรซื้ อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงำน 0.92 ล้ำนบำท และใช้ไปในกำรจ่ำยเงินปั นผล
38.08 ล้ำนบำท
บริ ษทั มีอตั รำส่วนสภำพคล่องในปี 2558 ที่ 11.61 เท่ำ ลดลงเล็กน้อยจำก 12.90 เท่ำในปี ก่อน โดยสิ นทรัพย์ส่วน
ใหญ่ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน ซึ่ งมีอตั รำส่ วนร้อยละ 76.98 ในขณะที่บริ ษทั มีหนี้ สินหมุนเวียน
เพียงร้อยละ 6.63 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเจ้ำหนี้ กำรค้ำ และไม่มีเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงถือได้วำ่ มี
สภำพคล่องที่เพียงพอ
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรกูย้ มื เงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในระหว่ำงปี 2558 โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
มีสดั ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ สูงขึ้นเล็กน้อย คือ 0.10 เท่ำ เพิ่มขึ้นจำก 0.09 เท่ำในปี 2557
ตารางสรุปฐานะทางการเงินทีส่ าคัญ
ข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
2556
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินลงทุนชัว่ ครำว
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)
2557
2558

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
2556
2557
2558

สัดส่วนต่อสิ นทรัพย์รวม
2556
2557
2558

581.93
339.47
135.64
1,057.04

468.88
436.67
116.41
1,021.96

559.79
451.87
134.35
1,146.01

3.94
(4.86)
19.97
2.65

(19.43)
28.63
(14.17)
(3.32)

19.39
3.48
15.41
12.14

40.02
23.35
9.33
72.69

33.80
31.48
8.39
73.68

37.60
30.36
9.02
76.98

367.99
29.11
397.11
1,454.15
92.02
35.30
127.32
1,326.83

347.23
17.84
365.07
1,387.03
79.23
40.30
119.53
1,267.50

328.03
14.59
342.62
1,488.62
98.74
40.93
139.68
1,348.94

(3.49)
(5.29)
(3.62)
0.86
(18.93)
19.31
(11.02)
2.17

(5.64)
(38.74)
(8.07)
(4.62)
(13.90)
14.17
(6.11)
(4.47)

(5.53)
(18.22)
(6.15)
7.32
24.63
1.57
16.85
6.43

25.31
2.00
27.31
100.00
6.33
2.43
8.76
91.24

25.03
1.29
26.32
100.00
5.71
2.91
8.62
91.38

22.04
0.98
23.02
100.00
6.63
2.75
9.38
90.62
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บริษทั เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน)
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิน รวมของบริ ษัท เชีย งใหม่ โฟรเซ่ น ฟู ด ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ย่ อ ย ซึ ่ง
ประกอบด้ วย งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆและได้
ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปลี ่ย นแปลงส่ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เฉพาะกิ จ การและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การสาหรั บ ปี สิ ้นสุด วัน
เดีย วกัน รวมถึง หมายเหตุสรุ ป นโยบายการบัญ ชีที่สาคัญ และหมายเหตุเรื่ องอื่นๆของบริ ษั ท เชีย งใหม่ โ ฟรเซ่ น
ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ด้ วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผู้บ ริ ห ารเป็ นผู้รับ ผิด ชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่า นี ้โดยถูก ต้ อ งตามที่ค วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบในกำรแสดงควำมเห็ น ต่ อ งบกำรเงิ น ดังกล่ ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิ บตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่ งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิ บตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึง
วำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสีย่ งจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงิน
โดยถูกต้ องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ ้นโดยผู้บริ หาร รวมทั ้ง
การประเมินการนาเสนอของงบการเงินโดยรวม
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เชี ยงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2557
2558

สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์หมุนเวียน

2557

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

172,884,587

259,786,030

129,142,093

เงินลงทุนชัว่ คราว

7

296,000,000

300,000,000

290,000,000

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

8

91,582,071

78,777,184

91,561,035

ลูกหนี้ ชาวไร่

9

24,830,901

24,390,237

24,830,901

ลูกหนี้ จากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย

11

สินค้าคงเหลือ

10

รวมสิ นทรั พ ย์หมุนเวียน

-

31,180,508

-

436,665,630

451,872,687

436,665,630

1,021,963,189

1,146,006,646

972,199,659

สิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

12

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

13

347,231,135

328,028,136

347,150,536

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

14

6,751,545

7,497,315

6,751,545

สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี

24

9,323,351

7,046,170

9,094,351

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,760,986

43,419

1,760,086

รวมสิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน

365,067,017

342,615,040

388,110,176

1,387,030,206

1,488,621,686

1,360,309,835

รวมสิ นทรั พ ย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-

-

23,353,658
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บริ ษทั เชี ยงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ )
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2557
2558

หนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
หนี้สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

16

2557

74,187,092

82,160,665

72,768,713

ภาษีเ งินได้คา้ งจ่าย

1,664,468

13,000,451

957,239

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

3,377,117

3,583,531

3,346,266

79,228,677

98,744,647

77,072,218

40,303,820
119,532,497

40,934,900
139,679,547

40,303,820
117,376,038

381,146,251

381,146,251

381,146,251

381,145,725

381,145,725

381,145,725

68,000,000

68,000,000

68,000,000

38,115,000

38,115,000

38,115,000

780,236,984

861,681,414

755,673,072

รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้น

1,267,497,709

1,348,942,139

1,242,933,797

รวมหนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น

1,387,030,206

1,488,621,686

1,360,309,835

รวมหนี้สิ นหมุนเวียน
หนี้สิ นไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สิ น
ส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสำมัญ 381,146,251 หุ้น

17

ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
หุ้นสำมัญ 381,145,725 หุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุนสารองตามกฎหมาย

18

ส่วนทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เชี ยงใหม่โฟรเซ่ นฟู ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จ
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้ น

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

1,419,894,639

1,413,563,770

(1,075,741,851)

(1,140,891,010)

344,152,788

272,672,760

2557

1,419,894,639

1,386,115,871

(1,075,741,851) (1,140,891,010)
344,152,788

245,224,861

รายได้เ งินปันผลจากบริ ษทั ย่อย

5.3

-

-

16,799,993

-

กาไรจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย

11

-

-

7,826,850

-

รายได้อื่น

12,304,722

19,786,397

11,889,373

19,476,309

กำไรก่อ นค่ ำใช้ จ่ำย

356,457,510

292,459,157

380,669,004

264,701,170

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(93,736,556)

(100,515,836)

(93,736,556)

(87,221,743)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(84,310,772)

(91,816,981)

(84,187,354)

(87,425,652)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

(26,779,057)

(29,632,910)

(26,779,057)

(22,921,227)

(204,826,385)

(221,965,727)

(204,702,967)

(197,568,622)

151,631,125

70,493,430

175,966,037

67,132,548

(32,072,653)

(10,067,343)

(31,843,653)

(9,360,319)

119,558,472

60,426,087

144,122,384

57,772,229

รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่อ นค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้

24

กำไรสำหรั บปี
กำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นสำหรั บปี
รำยกำรที่ จะไม่ถู กจัดประเภทใหม่ไ ว้ ในกำไรหรื อ ขำดทุ นในภำยหลั ง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

17

-

(2,005,322)

-

(2,005,322)

หัก ผลกระทบของภาษีเ งินได้

24

-

401,065

-

401,065

กำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี

119,558,472

58,821,830

144,122,384

56,167,972

119,558,472

60,426,087

144,122,384

57,772,229

การแบ่งปันกาไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

-

-

-

-

119,558,472

60,426,087

144,122,384

57,772,229

119,558,472

58,821,830

144,122,384

56,167,972

การแบ่งปันกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

-

-

-

-

119,558,472

58,821,830

144,122,384

56,167,972

0.31

0.16

0.38

0.15

กำไรต่ อ หุ้ นขั้นพื้ นฐำน
กำไรส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เชี ยงใหม่โฟรเซ่ นฟู ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อ หุ้ นรวม
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
บาท
ทุนทีอ่ อก
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เงินปันผลจ่าย

กาไรสะสม

และชาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น

381,145,725
19

68,000,000

สารองตามกฎหมาย
38,115,000

ส่วนทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร

รวม

839,568,686

1,326,829,411

-

-

-

(118,153,532)

(118,153,532)

กำไรสำหรับปี

-

-

-

60,426,087

60,426,087

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

-

-

-

(1,604,257)

(1,604,257)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

-

-

-

58,821,830

58,821,830

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

381,145,725

68,000,000

38,115,000

780,236,984

1,267,497,709

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

381,145,725

68,000,000

38,115,000

780,236,984

1,267,497,709

เงินปันผลจ่าย

-

-

-

(38,114,042)

(38,114,042)

กำไรสำหรับปี

-

-

-

119,558,472

119,558,472

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

-

-

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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381,145,725

รำยงำนประจำปี 2558
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68,000,000

38,115,000

-

-

119,558,472

119,558,472

861,681,414

1,348,942,139

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เชี ยงใหม่โฟรเซ่ นฟู ดส์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อ หุ้ นเฉพำะกิจกำร
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
บาท
ทุนทีอ่ อก
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เงินปันผลจ่าย

กาไรสะสม

และชาระแล้ว
381,145,725

19

ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
68,000,000

สารองตามกฎหมาย ส่วนทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
38,115,000

รวม

817,658,632

1,304,919,357

-

-

-

(118,153,532)

(118,153,532)

กำไรสำหรับปี

-

-

-

57,772,229

57,772,229

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

-

-

-

(1,604,257)

(1,604,257)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

-

-

-

56,167,972

56,167,972

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

381,145,725

68,000,000

38,115,000

755,673,072

1,242,933,797

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

381,145,725

68,000,000

38,115,000

755,673,072

1,242,933,797

เงินปันผลจ่าย

-

-

-

(38,114,042)

(38,114,042)

กำไรสำหรับปี

-

-

-

144,122,384

144,122,384

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

-

-

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

19

381,145,725

รำยงำนประจำปี 2558
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68,000,000

38,115,000

-

-

144,122,384

144,122,384

861,681,414

1,348,942,139

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เชี ยงใหม่โฟรเซ่ นฟู ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบกระแสเงินสด
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
บาท
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษีเ งินได้

151,631,125

70,493,430

175,966,037

67,132,548

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้ นจริ ง

(38,602)

(78,376)

(38,602)

(78,376)

หนี้ สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)

(41,075)

41,075

(41,075)

41,075

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า

1,260,484

114,697

1,260,484

114,697

กาไรจากการจาหน่ ายและตัดจาหน่ ายสินทรัพย์

(583,841)

(2,245,466)

(436,855)

(1,762,642)

รายการปรับกระทบกาไรเป็ นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย

-

-

(16,799,993)

-

กาไรจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย

-

-

(7,826,850)

-

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย

50,861,000

60,278,862

50,838,915

59,891,649

4,614,180

6,120,567

4,614,180

6,095,206

207,703,271

134,724,789

207,536,241

131,434,157

11,505,650

4,527,072

11,507,911

3,301,585

481,739

14,772,827

481,739

14,772,827

(16,467,541)

(97,308,633)

(16,467,541)

(97,308,633)

1,717,567

(800)

1,716,667

(800)

2,195,583

(9,160,770)

3,528,962

(7,658,569)

174,318

68,799

205,169

188,796

(3,983,100)

(1,299,000)

(3,983,100)

(1,299,000)

203,327,487

46,324,284

204,526,048

43,430,363

ผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สินทรัพย์ดาเนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้ น)
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ ชาวไร่
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้ น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
เงินสดรั บจำกกำรดำเนินงำน
รับคืนภาษีเ งินได้

1,331,600

จ่ายภาษีเ งินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

1,331,600

-

(18,459,489)

(16,371,070)

(17,752,260)

(16,080,571)

186,199,598

29,953,214

188,105,388

27,349,792

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เชี ยงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)และบริ ษทั ย่อ ย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ )
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
บาท
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว(เพิ่มขึ้ น)ลดลง

(4,000,000)

เงินฝากประจาทีต่ ดิ ภาระค้าประกันลดลง

-

เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีม่ ีในบริ ษทั ย่อย ณ วันเลิกกิจการ (หมายเหตุ 11)

(31,242,211)

เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

110,000,000
15,197,026
-

(10,000,000)
16,799,993
-

110,000,000
-

665,397

2,406,580

459,897

1,892,561

(25,723,860)

(39,825,349)

(25,723,860)

(39,812,358)

(915,535)

(2,756,431)

(915,535)

(2,756,431)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(61,216,209)

85,021,826

(19,379,505)

69,323,772

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้ อมูลกระแสเงินสดเพิ่ มเติ ม 2)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(38,081,946)
(38,081,946)

(118,024,909)
(118,024,909)

(38,081,946)
(38,081,946)

(118,024,909)
(118,024,909)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้ น(ลดลง) - สุทธิ

86,901,443

(3,049,869)

130,643,937

(21,351,345)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

172,884,587

175,934,456

129,142,093

150,493,438

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

259,786,030

172,884,587

259,786,030

129,142,093

(31,569,792)

(39,636,719)

(31,569,792)

(39,623,728)

เจ้าหนี้ ซ้ือทรัพย์สินเพิ่มขึ้ น(ลดลง)

5,845,932

(188,630)

5,845,932

(188,630)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์

(25,723,860)

(39,825,349)

(25,723,860)

(39,812,358)

(38,114,042)
32,096
(38,081,946)

(118,153,532)
128,623
(118,024,909)

(38,114,042)
32,096
(38,081,946)

(118,153,532)
128,623
(118,024,909)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้ อมูลกระแสเงินสดเพิ่ มเติ ม 1)
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม

1,664,468

1. เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ได้มาในระหว่างปี ดงั นี้
อาคารและอุปกรณ์ทไี่ ด้มาในระหว่างปี

2. เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้ น
เงินสดจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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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, cotraders, 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

Shares held before
acquisition

Shares acquired

Shares held after
acquisition

Purchasers

1.Northern Agricultural
Co., Ltd.
2.Mrs.Pornthip
Ratanaamornpin

Relationship
Number of
shares

%

Number of
shares

%

Number of
shares

%

66,755,700

17.51

16,770,400

4.40

83,526,100

21.91

None

-

-

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

67,768,349

17.78

76,230,000

20.00

143,998,349

37.78

Total

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

Shares held before
acquisition

Shares acquired

Shares held after
acquisition

Purchasers

1.Northern Agricultural
Co., Ltd.

Relationship
Number of
shares

%

Number of
shares

%

Number of
shares

%

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
Ltd.

Agricultural

Co., 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
Frozen Vegetables
Others
Total sales
Profit (loss) from exchange rate
Others income
Total revenues

2013
1,426.50
1,426.50
17.72
19.,12
1,463.34

Product markets

2013

Overseas
Domestic

2014
1,413.56
1,413.56
(29.63)
19.79
1,403.72

%

1,410.62
15.88
1,426.50
17.72
19.12
1,463.34

Total sales
Profit (loss) from exchange rate
Others income
Total revenues

%
100.0
100.0

2014

98.9
1.1
100.0

2015

99.2
0.8
100.0

1,401.40
18.49
1,419.89
(26.78)
12,30
1,405.41

Oversea Market

Domestic Market

Total

98.70

1.30

100.00

Performance cycle
1 Quarter
2nd Quarter
3rd Quarter
4th Quarter
Total

2015
1,419.89
1,419.89
(26.78)
12.30
1,405.41

Percentage

Total sale value (Consolidated)

st

%

1,401.70
11.86
1,413.56
(29.63)
19.79
1,403.72

Nature of Customers

%
100.0
100.0

2013
22.00
31.00
26.00
21.00
100.00

Percentage
2014
23.00
28.00
28.00
21.00
100.00

2015
22.00
29.00
28.00
21.00
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

%

100.0

-

-

-

-

-

100.0

-

-

Overseas

263,115

99.2

233,393

Domestic

2,189

0.8

55

265,304

100.0

233,448

Total sales
Profit (loss) from exchange rate

6,559

(6,712)

596

955

.42

272,459

227,691

.42

Others income
Total revenues

-

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.

รำยงำนประจำปี 2558
135

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
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
Full production capacity of machinery
Actual production volume (depend on season
and raw material volume)
Actual rate of usage capacity
Increase (decrease) rate of production volume
Increase (decrease) rate of production value

Unit
Metric tons
Metric tons

2013
42,000
22,132

2014
42,000
28,216

2015
42,000
21,105

%
%
%

52.70
(15.57)
(2.71)

67.18
27.49
12.64

50.25
(25.20)
(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

Value

possession

(Million Baht)

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 ChiangmaiPhrao Road, Maefagmai, Sansai,Chiangmai
27 rais 3 ngan 98.9 Square wahs

Owner

34.7

None

Land 2nd Plant No. 299 Moo 14 ChiangmaiPhrao 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
rais 54.3 Square wahs

Owner

3.2

None

6
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Type of assets

Type of

Value

possession

(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. 149/3234 Soi Anglo Plaza, Surawongse Road,
Bangrak, Bangkok

Owner

4.3

None

1st Plant Building No. 92 Moo 3 ChiangmaiPhrao 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
Office Location
Registration
Telephone
Facsimile
Website
Business Type
Capacity
Factory
(Branch)

Registered
Capital
Paid-up Capital

Chiangmai Frozen Foods Public Company Limited
149/34 Soi Anglo Plaza, Surawongse Road, Kwaeng Suriyawongse,
Khet Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.
0107-537-000-513
(662) 238-4091, (662) 634-0061-4
(662) 238-4090
www.cmfrozen.com
Manufacture and Export of Frozen Vegetables
such as Soy Beans, Green Beans, Sweet Corns, Carrot, Baby Corns etc.
42,000 Metric Tons per Year
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.
381,146,251 common share each with par value 1 Baht and in the
aggregate value of 381,146,251 Baht.
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
Location
Business Type
Registered
Capital
Paid-up Capital

Agrifood Processing Co., Ltd.
149/34 Soi Anglo Plaza, Surawongse Rd., Kwaeng Suriyawongse,
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand. Tel. (662) 634-2282-6
Conduct business buying-selling, distributer (Export) Frozen Sweet
Corns.
Ordinary share 12,000,000 shares of each 10 Baht per share total
120,000,000.00 Baht.
Ordinary share 12,000,000 shares of each 10 Baht per share paid up
30,000,000.00 Baht.
100 % by the company.

Percentage of
Shareholding
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:
30 December 2014
Major Shareholder

1

No. of Share

%

30 December 2015
No. of Share

%

83,526,100

21.91

162,458,988

42.62

Mr. Prayoon Pholpipattanaphong

306,517

0.08

306,517

0.08

Mr. Ekapong Pholpipattanaphong

874,090

0.23

874,090

0.23

Mr Ankoon Pholpipattanaphong

3,702,600

0.97

3,702,600

0.97

Mr. Nirand Pholpipattanaphong

3,702,600

0.97

3,702,600

0.97

Mrs. Jarurat Pholpipattanaphong

181,500

0.05

181,500

0.05

Ms. Phantira Pholpipattanaphong

181,500

0.05

181,500

0.05

Ms. Atipa Pholpipattanaphong

181,500

0.05

181,500

0.05

Total

92,656,407

24.31

171,589,295

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

Northern Agricultural Company Limited
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30 December 2014
Major Shareholder

No. of Share

30 December 2015

%

No. of Share

%

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

198,219,937

52.01

265,128,371

69.56

9

Total

At December 30, 2014
Items

Thai nationality

No. of
holders

Shares

At December 30, 2015
%

No. of
holders

Shares

%

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.
At March 20, 2014

Strategic Shareholder

No. of
holders

Shares

At March 13, 2015
%

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

155

2,874

2,216

381,145,725

Holing lower 1 unit of buyingselling
Total

48.42
-

100.00

At March 20 2014
Strategic Shareholder

Hold excess 0.5% of
share
Hold not excess 0.5% of
share but not lower 1
unit of buying-selling
Hold share lower 1 unit
of buying-selling
Total

No. of
holders

Shares

2,025

91,345,123

155

2,874

No. of
holders

76.03

167

2,604

2,393

381,145,725

23.97

2,185

98,940,272

167

2,604

-

%

19,057,313

%

74.04

25.96

-

2,393 381,145,725 100.00

Names of Institution Shareholders of the company
At March 20, 2014
Shares

Shares

41 282,202,849

2,216 381,145,725 100.00

Name

194,935,715

At March 13, 2015
%

36 289,797,728

2,187

At March 13, 2015
Shares

%

1

Nomura Securities Co., Ltd.

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
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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
Net profit
Consolidated
Amount of shares

Unit

2012

2013

2014

2015

Million Baht

174.06

135.82

60.43

119.56

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

106.72

118.16

38.12

76.23

Baht/share

0.28

0.31

0.10

0.20

%

61.31

87.00

63.08

63.76

Annual dividend

Million Baht

Annual dividend
Payout ratio

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 November 3, 1988, 28 years
board
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, 2003December 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 November 3, 1988, 28 years
board
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 November 3, 1988, 28 years
board
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
Spouse
Child
Total

3,702,600 shares or 0.96%
181,500 shares or 0.05%
363,000 shares or 0.10%
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 April 30, 2010, 6 years
board
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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. (2000present)

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.’2004present, 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.’2004present
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

1

Position

Mr.Prayoon Pholpipattanaohong

Chairman

Nortern Agricultural Co., Ltd.
Total
2

Mr.Prapas
Pholpipattanaphong

Private

Managing
Director

Spouse
Total
3

Mr.Suwat Phongphasura

Executive
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Hold the
share,
beginning of
the year

Hold the
share, end of
the year

306,517

306,517

83,526,100

162,458,988

78,932,888

83,832,617

162,765,505

78,932,888

10,007,830

9,102,800

(905,030)

5,338,370

5,338,370

-

15,346,200

14,441,170

(905,030)

2,450,250

-

Change

-

(2,450,250)
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Hold the
share,
beginning of
the year

Hold the
share, end of
the year

3,702,600

3,702,600

-

181,500

181,500

-

Child

363,000

363,000

-

Total

4,247,100

4,247,100

-

Names - Surname

Position

Change

Director
4

Mr.Ankoon
Pholpipattanaphong

Private

Executive

Spouse

Director

5

Mr.Prayuth Pholpipatanaphong

Director

6

Mr.Lan, Mu-Chiou

Director

Private
Spouse
Total

-

-

-

12,886,724

12,886,724

-

5,144,106

5,144,106

-

18,030,830

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

Total
% of paid capital of the company (381,145,725 shares)
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114,856

114,856

124,761,647

200,339,255

32.73

52.56

-

75,577,608
%

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
Change on holding securities of Executive officers and Manager in the cycle year of 2014
(Unit : shares)

Names - Surname

1

Position

Mr.Prayoon
Pholpipattanaohong

Chairman

Hold the
share,
beginning of
the year

Hold the
share, end of
the year

306,517

306,517

83,526,100

162,458,988

78,932,888

83,832,617

162,765,505

78,932,888

10,077,830

9,102,800

(905,030)

6,338,370

5,338,370

-

15,346,200

14,441,170

(905,030)

Change

-

Nortern Agricultural Co., Ltd.
Total
2

Mr.Prapas
Pholpipattanaphong

Private

Managing
Director

Spouse
Total
3

Mr.Suwat Phongphasura

Executive
Director

2,450,250

-

(2,450,250)

4

Mr.Ankoon
Pholpipattanaphong

Private

Executive

3,702,600

3,702,600

-

Spouse

Director

181,500

181,500

-

Child

363,000

363,000

-

Total

4,247,100

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

Hold the
share,
beginning of
the year

Hold the
share, end of
the year

Change

Vice Quality
Assurance &
Development
Manager

-

-

-

Vice Quality
Assurance &
Development
Manager

-

-

-

Position

Manager
13

14

Mr. Thanom Chaiwong

Mr. Chanwit Suwanrat

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.

รำยงำนประจำปี 2558
164

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
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 nonexecutive 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.
1
2
3
4

Friday
Thursday
Thursday
Friday

DD-MM-YY
February 26, 2016
May 12, 2016
August 11, 2016
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:
Attending meeting / total meeting
(times)
Name list

Period of
rank hold

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

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

2/3

5/7

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

3.Mr. Suwat Phongphasura

3/3

4.Mr. Ankoon Pholpipattanaphong

4/4

3/3

2/2

5.Mr. Prayuth Pholpipatanaphong

4/4

3/3

2/2

2/2

2/2
2/2

6.Mr. Amnuay Yossuck

4/4

2/2

7.Mr. Ampon Ruayfupant

4/4

2/2

8.Dr. Phusit Wonglorsaichon

2/3
3/3

9.Miss Darunee Ruangtham

4/4

10.Mr.Wanchandr Sibaboonyawongse

2/2

11.Mr. Sakda Phimmuang

-/2
3/3
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8.2 Executive officers and Manager
Name
1. Mr.Prayoon
Pholpipattangphong

Position
Chairman
Authorized Director

2. Mr. Prapas
Pholpipattanaphong
3. Mr. Suwat Phongphasura

Managing Director
Authorized Director
Executive Director
Authorized Director
Executive Director,
Assistant Managing
Director, Marketing
Manager and Company
Secretary
Executive Director
Business Development
Manager
Accounting Manager
Plant Manager 1
Plant Manager 2

4. Mr.Ankoon
Pholpipattanaphong

5. Mr. Prayuth
Pholpipatanaphong
6. Mr.Sakda Phimmuang
7. Miss Piyalak Chuapoodee
8. Mr. Tummarat
Charoensanti
9. Mr. Rangsit Ojaroen
10. Miss Warissara Kangkanka
11. Miss Thanarat Thepyothin

Office Manager
Office Manager
Vice Office Manager

12. Mr.Piyaraj Koonprayong
13. Mr. Boonmee Saman

Vice Plant Manager
Vice Plant Manager

14. Mr. Thanom Chaiwong

Vice Quality Assurance &
Development Manager
Vice Quality Assurance &
Development Manager
Assis.Office Manager

15. Mr. Chanwit Suwannarat
16. Mr. Sairung Boontom
17. Mr. Suphot Sutthiprapa
18. Mr. Wittaya Kumlungkeng

Assis. Internal Audit
Manager
Assis. Office Manager
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Education
Accounting profession,
Honorary Doctor, Agricultural,
Maejoe University
High school certificate
High school certificate
Master of Business
Administration, Colorado
University, USA.
Bachelor of Communication,
Bangkok University
Bachelor of Science,
Chulalongkorn University
Bachelor of Accounting, MBA
Bachelor of Food Science
Mechanical Engineer
Bachelor of Art in Economic
Diploma
M.S.-Art in Industrial
Psychology
Bachelor of Food Science
Bachelor of Plant Science
(Agronomy)
Master of Food Science
Bachelor of Food Science
Agricultural Education
Horticulture
Bachelor of Accounting and
Business, Financial Management
Master of Business
Administration
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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

4,036,149

3,918,905

Total

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.
Total

-

None

None

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
Year 2014

Year 2014

Particular
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

7

22,934,872

7

24,177,439

Sub total
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 subcommittee, 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

329

1,053

1,382

439

1,125

1,564

Daily employees
Total


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

รำยงำนประจำปี 2558
181

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
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
Average point by adding up of CG assessment
AGM assessment point result
Anti-Corruption Progress Indicator

2011
82
-

Year
2012 2013 2014
81
87
79
93.75 100 96.50
1
2

2015
88
100
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 copartners 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:

f.



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.

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:

i.



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.

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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j.



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.

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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l.



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.

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.
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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.

Separate F/S.

(Mil. Baht)

(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

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

114.18 124.15 150.74 114.18 124.15 150.74

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

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

%

Return on fixed assets

%

9.38
3.88

4.25
4.07

8.32
4.33

9.27
3.83

4.14
3.99

10.12
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.

Separate F/S.

(Mil. Baht)

(Mil. Baht)

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Time

0.10

0.09

0.10

0.10

0.09

0.10

%

87.0

63.08

63.76

-

-

-

Financial Policy Ratios
Ratio debt against equity part
Dividends paid rate

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
Export Sales Revenue
Domestic Sales Revenue
Total Sales Revenue

Value (THB Million)
2013
2014
2015
1,401.61 1,401.70 1,401.40
15.89
11.86
18.49
1,426.50 1,413.56 1,419.89

Increase (decrease) %
2013
2014
2015
(0.04)
0.09 (0.02)
(28.84) (25.36)
55.90
(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
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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
Sales Revenue
Cost of Goods Sold
Gross Profit
Selling and administration
Expenses
Earnings Before Interest and
Tax
Net Profit
Earnings Before Interest,
Tax, Depreciation and
Amortization
Cash Flow From Operation
Earnings per share (Baht)
Book Value per share (Baht)

Value (THB Million)
2013
2014
2013
1,426.50 1,413.56 1,419.89
1,112.92 1,140.89 1,075.74
313.58
272.67
344.15
193.70
192.34
178.05

Increase (decrease) %
2014
2013
2014
(4.36)
(0.91)
0.45
0.19
2.51
(5.71)
(17.64) (13.05)
26.16
(3.93)
(0.70)
(7.50)

156.72

70.49

151.63

(24.81)

(55.02)

115.10

135.82
216.41

60.43
130.77

119.56
202.47

(22.27)
(19.90)

(55.51)
(39.75)

97.86
54.83

180.95
0.36
3.48

29.95
0.16
3.33

186.19
0.31
3.54

(21.73)

(83.45)

521.67
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Key Financial Ratios
Key Financial Ratios
Current Ratio (Times)
Quick Ratio (Times)
Gross Profit Margin (%)
Operating Profit Margin (%)
Net Profit Margin (%)
Return on Equity (%)
Return on Assets (%)
Debt To Equity Ratio (Times)

2013
11.68
7.37
21.98
10.99
9.52
10.35
9.38
0.10

2014
12.90
7.07
19.29
4.99
4.27
4.66
4.25
0.09

2015
11.61
6.47
24.24
10.68
8.42
9.14
8.32
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)
2013
2014
2015
Current Assets
Cash and short term
investment
Inventory
Other current assets
Total Current Assets
Non-Current Assets
Property Land and
Equipment
Other Non-Current
Assets
Total Non-Current
Assets
Total Assets
Current Liabilities
Non-Current
Liabilities
Total Liabilities
Shareholder’s Equity

Increase (Decrease) %
2013
2014
2015

2013

% of Total Assets
2014
2015

581.93
339.47
135.64
1,057.04

468.88
436.67
116.41
1,021.96

559.79
451.87
134.35
1,146.01

3.94
(4.86)
19.97
2.65

(19.43)
28.63
(14.17)
(3.32)

19.39
3.48
15.41
12.14

40.02
23.35
9.33
72.69

33.80
31.48
8.39
73.68

37.60
30.36
9.02
76.98

367.99

347.23

328.03

(3.49)

(5.64)

(5.53)

25.31

25.03

22.04

29.11

17.84

14.59

(5.29)

(38.74)

(18.22)

2.00

1.29

0.98

397.11
1,454.15
92.02

365.07
1,387.03
79.23

342.62
1,488.62
98.74

(3.62)
0.86
(18.93)

(8.07)
(4.62)
(13.90)

(6.15)
7.32
24.63

27.31
100.00
6.33

26.32
100.00
5.71

23.02
100.00
6.63

35.30
127.32
1,326.83

40.30
119.53
1,267.50

40.93
139.68
1,348.94

19.31
(11.02)
2.17

14.17
(6.11)
(4.47)

1.57
16.85
6.43

2.43
8.76
91.24

2.91
8.62
91.38

2.75
9.38
90.62
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CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
FINANCIAL STATEMENTS
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015

EXPRESSED IN THAI BAHT
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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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CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2015
In Baht

ASSETS

Notes

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

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

Inventories

10

TOTAL CURRENT ASSETS

-

-

31,180,508

-

451,872,687

436,665,630

451,872,687

436,665,630

1,146,091,646

1,021,963,189

1,146,006,646

972,199,659

NON - CURRENT ASSETS
Investment in subsidiary

12

-

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

43,419

1,760,986

43,419

1,760,086

342,615,040

365,067,017

342,615,040

388,110,176

1,488,706,686

1,387,030,206

1,488,621,686

1,360,309,835

Other non - current assets
TOTAL NON - CURRENT ASSETS
TOTAL ASSETS

-

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT 31 DECEMBER 2015
In Baht

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Notes

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2014

2014

2015

2014

82,245,665

74,187,092

82,160,665

72,768,713

13,000,451

1,664,468

13,000,451

957,239

3,583,531

3,377,117

3,583,531

3,346,266

98,829,647

79,228,677

98,744,647

77,072,218

40,934,900

40,303,820

40,934,900

40,303,820

139,764,547

119,532,497

139,679,547

117,376,038

381,146,251

381,146,251

381,146,251

381,146,251

381,145,725

381,145,725

381,145,725

381,145,725

68,000,000

68,000,000

68,000,000

68,000,000

38,115,000

38,115,000

38,115,000

38,115,000

861,681,414

780,236,984

861,681,414

755,673,072

1,348,942,139

1,267,497,709

1,348,942,139

1,242,933,797

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
1,488,706,686

1,387,030,206

1,488,621,686

1,360,309,835

CURRENT LIABILITIES
Trade and other payables

16

Accrued income tax
Other current liabilities
TOTAL CURRENT LIABILITIES
NON - CURRENT LIABILITIES
Employee benefit obligations

17

TOTAL LIABILITIES
SHAREHOLDERS' EQUITY
Share capital - Baht 1 par value
Authorized shares
381,146,251 common shares
Issued and paid - up shares
381,145,725 common shares
Premium on share capital
Retained earnings
Appropriated for legal reserve
Unappropriated
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY

18

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
In Baht
Consolidated

Separate

financial statements
Note
Revenues from sales

2015

financial statements

2014

2015

2014

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)

(204,826,385)

(221,965,727)

(204,702,967)

(197,568,622)

151,631,125

70,493,430

175,966,037

67,132,548

(32,072,653)

(10,067,343)

(31,843,653)

(9,360,319)

119,558,472

60,426,087

144,122,384

57,772,229

Total expenses
Profit before Income tax expenses
Income tax expenses

24

Profit for the year
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
Less Income tax effect
Total comprehensive income for the year

17

-

24

-

(2,005,322)
401,065

-

(2,005,322)
401,065

119,558,472

58,821,830

144,122,384

56,167,972

119,558,472

60,426,087

144,122,384

57,772,229

Profit attributable to:
Equity holders of the parent
Non - controlling interests

-

-

-

-

119,558,472

60,426,087

144,122,384

57,772,229

119,558,472

58,821,830

144,122,384

56,167,972

Total comprehensive income attributable to:
Equity holders of the parent
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

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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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

Notes

Balance as at 1 January 2014
Dividends paid

Issued and

Premium

paid-up

on share

Appropriated

share capital

capital

for legal reserve

381,145,725
19

68,000,000

Retained earnings

38,115,000

Unappropriated

Total

839,568,686

1,326,829,411

-

-

-

(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

-

-

-

(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

-

-

-

Balance as at 31 December 2015

19

381,145,725

68,000,000

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

รำยงำนประจำปี 2558
207

38,115,000

-

-

119,558,472

119,558,472

861,681,414

1,348,942,139

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
SEPARATE STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
In Baht

Notes

Balance as at 1 January 2014
Dividends paid

Issued and

Premium

paid - up

on share

Appropriated

share capital

capital

for legal reserve

381,145,725
19

68,000,000

Retained earnings

38,115,000

Unappropriated

Total

817,658,632

1,304,919,357

-

-

-

(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

-

-

-

(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

-

-

-

Balance as at 31 December 2015

19

381,145,725

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
In Baht
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

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

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)

Adjustments to reconcile net profit to net cash provided by
operating activities

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

207,703,271

134,724,789

207,536,241

131,434,157

11,505,650

4,527,072

11,507,911

3,301,585

481,739

14,772,827

481,739

14,772,827

(16,467,541)

(97,308,633)

(16,467,541)

(97,308,633)

1,717,567

(800)

1,716,667

(800)

2,195,583

(9,160,770)

3,528,962

(7,658,569)

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

Profit from operating activities before change in operational
assets and liabilities
Decrease (Increase) in operational assets
Trade and other receivables
Accounts receivable - planters
Inventories
Other non - current assets
Increase (Decrease) in operational liabilities
Trade and other payables
Other current liabilities

Income tax refund

1,331,600

Income tax paid
Net cash provided by operating activities

1,331,600

-

(18,459,489)

(16,371,070)

(17,752,260)

(16,080,571)

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.
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CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
In Baht
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2014

2015

2014

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Decrease (increase) in short - term investments

(4,000,000)

Increase (decrease) in fixed deposits pledged as collateral

-

Dividend income from subsidiary

-

Cash and cash equivalents in subsidiary at liquidation date (Note 11)
Proceeds from disposal of equipment

(31,242,211)

110,000,000
15,197,026
-

(10,000,000)
16,799,993
-

110,000,000
-

665,397

2,406,580

459,897

1,892,561

(25,723,860)

(39,825,349)

(25,723,860)

(39,812,358)

(915,535)

(2,756,431)

(915,535)

(2,756,431)

(61,216,209)

85,021,826

(19,379,505)

69,323,772

(38,081,946)

(118,024,909)

(38,081,946)

(118,024,909)

(38,081,946)

(118,024,909)

(38,081,946)

(118,024,909)

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

(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)

(38,114,042)

(118,153,532)

(38,114,042)

(118,153,532)

32,096

128,623

32,096

128,623

(38,081,946)

(118,024,909)

(38,081,946)

(118,024,909)

Cash paid for acquisition of plant and equipment
(Supplement of cash flows information 1)
Cash paid for acquisition of computer software
Net cash used in (provided by) investing activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Cash paid for dividends (Supplement of cash flows information 2)
Net cash used in financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

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

2.Cash paid for dividends
Dividends paid
Increase in accrued dividends
Cash paid for dividends

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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