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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

          บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) ด  าเนินธุรกิจผลิตแปรรูปและจ าหน่าย พืชผกัแช่แขง็ เช่น ถัว่แระแช่แขง็  ถัว่แขก

แช่แขง็ ขา้วโพดหวานแช่แขง็ ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แขง็ เป็นตน้ มีสัดส่วนการจ าหน่ายตลาดต่างประเทศ (รวมบริษทัยอ่ย) มากกวา่ 

ร้อยละ 99 

1.1 ปรัชญาองคก์ร วสัิยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองคก์ร และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

                                                               ปรัชญาองค์กร 

                            ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ คือ ความปรารถนาสูงสุดของเรา 

                                                                   วิสัยทัศน์ 

                                          เรามุ่งมัน่พฒันา เพื่อความเป็นผูน้ าดา้นสินคา้เกษตรแช่แขง็และเกษตรแปรรูป 

                                                                           พันธกิจ 

     บริษทัมุ่งพฒันา และสรรหาผกัที่มีคุณภาพ สดสะอาด ปลอดภยัจากสารเคมี                                              

และส่งมอบสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วตามที่ลูกคา้ตอ้งการ 

     บริษทัมุ่งบริหารกิจการให้มีผลตอบแทนการลงทนุที่ดี โดยยึดหลกับรรษทัภิบาล 

                                 ค่านิยมองค์กร 

     จะปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม 

     จะค านึงถึงความเส่ียงอยู่เสมอ และบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม 

     จะสร้างภาวะผูน้ าให้เกิดขึ้นในบุคลากรทกุระดบั ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างานที่ดี มีความสุข                    

และมีความปลอดภยัในการท างาน 

     จะสร้างสัมพนัธภาพที่ดีกบัสังคม ชุมชน และมุ่งรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

     จะสร้างองคก์รคุณภาพ และมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

     จะต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

     จะไม่ละเมิดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

                                                                                    เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

     รักษาคุณภาพของสินคา้ให้ไดม้าตรฐานอยู่เสมอ 

     มุ่งมัน่ผลิตสินคา้ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

     แสวงหาช่องทางการขยายธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

     ด  าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ไม่ท าลายสภาพแวดลอ้ม และส่งเสริมการอยูร่่วมกนั                                       

ดว้ยความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทักบัชุมชน  
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคญั 

พฤศจิกายน 2531 จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท มูลค่าหุ้น 10 บาทต่อหุ้น 

 เมษายน 2532 สร้างโรงงานแห่งท่ี 1 ท่ี ต.หนองจ๊อม อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่                                                                         

บนเน้ือท่ี  15 ไร่ 36.6 ตรว. แลว้เสร็จในเดือน  ตุลาคม 2532 

กุมภาพนัธ์ 2533 เร่ิมมีรายไดจ้ากการด าเนินงาน 

ธนัวาคม 2534 เพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 50 ลา้นบาท เป็น 125 ลา้นบาท  

 มกราคม 2536 ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

 มกราคม 2536 เร่ิมท าการซ้ือ-ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใตช่ื้อยอ่ CM 

กุมภาพนัธ์ 2537 แปรสภาพจากบริษทัจ ากดั เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั  

มีนาคม 2537  สร้างโรงงานแห่งท่ี 2 ท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ บนเน้ือท่ี                                                          

26 ไร่ 29.9 ตรว.  แลว้เสร็จและเร่ิมด าเนินการผลิตในเดือน ตุลาคม 2538 

พฤศจิกายน 2541 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 125 ลา้นบาท เป็น 210 ลา้นบาท 

เมษายน 2546 ร่วมลงทุนกบับริษทั ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ในอตัราส่วนบริษทั 51 : 49                                     

ในบริษทั อะกรีฟู้ ด   โพรเซสซ่ิง จ ากดั ดว้ยเงินลงทุน 120 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 30 ลา้นบาท 

มีนาคม 2547 สร้างห้องเยน็ใหม่ ท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่                                                                            

บนเน้ือท่ี 8 ไร่ 3 งาน 97 ตรว. แลว้เสร็จในเดือน กรกฎาคม 2548 

กรกฎาคม 2547 ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ากดัจากบริษทั ริเวอร์แคว                                                    

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 

พฤษภาคม 2548 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 210 ลา้นบาท เป็น 315 ลา้นบาท 

พฤษภาคม 2548 เปล่ียนมูลค่าหุ้น จากเดิมมูลค่า 10 บาทตอ่หุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น 

พฤษภาคม 2550 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 315 ลา้นบาท เป็น 346 ลา้นบาท 

พฤษภาคม 2552 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 346 ลา้นบาท เป็น 381 ลา้นบาท 

สิงหาคม 2557 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัหาท่ีดิน และจดัตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

ธนัวาคม 2557 บริษทัหยดุการจ าหน่ายสินคา้ผา่นบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) โดยด าเนินการจ าหน่ายดว้ย

การส่งออกเองโดยตรง  
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                   อ านาจในการควบคุมบริษทัในปีที่ผา่นมา 

                             ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ านาจการควบคุม 

                   ลกัษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผา่นมา 

                             ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

                    การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น, การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา 

- ณ วนัที่ 26 ธันวาคม 2556  Itochu Corporation ถือหุ้นจ านวน 50,440,665 หุ้น และ Itochu (Thailand) Ltd. ถือหุ้น

จ านวน 25,789,335 หุน้ นับหุ้นรวมกนัจ านวน 76,230,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ไดข้ายหุ้นทั้งหมดให้กบั 

 

รายช่ือผูซ้ื้อ 

หุ้นก่อนไดม้า หุ้นไดม้า หุ้นหลงัไดม้า ลกัษณะ  

ความสัมพนัธ์  

ระหวา่งผูซ้ื้อ 
จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

1.บจก.เกษตรเหนือ 66,755,700 17.51 16,770,400 4.40 83,526,100 21.91 ไม่มี 

2.นางพรทิพย ์ รัตนอมรพิน - - 12,000,000 3.15 12,000,000 3.15 ไม่มี 

3.นายสุภคั  ภทัรธีรกุล - - 11,434,500 3.00 11,434,500 3.00 ไม่มี 

4.นายสุพจน์  วงศจิ์รัฐิติกาล 912,649 0.24 8.328,500 2.18 9,241,149 2.42 ไม่มี 

5.นายประเสริฐ  ไตรจกัรภพ 100,000 0.03 7,623,000 2.00 7,723,000 2.03 ไม่มี 

6.น.ส.กรวภิา  วงศาริยวานิช - - 7,384,000 1.94 7,384,000 1.94 ไม่มี 

7.นายชาตรี  เหล่าวณิชยว์ทิย ์ - - 7,353,600 1.93 7,353,600 1.93 ไม่มี 

8.นายฐนิต  วชัรียานุกุล - - 5,336,000 1.40 5,336,000 1.40 ไม่มี 

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

                              เหตุการณ์ส าคัญในปี 2557 

 บริษทัคืนเงินภาษีซ้ือที่ไม่มีสิทธิขอคืน พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิม่ รวมจ านวน 11,549,250.80 บาท 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษทั 

- นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

1 บริษทั เกษตรเหนือ จ  ากดั เป็นบริษทัที่ด  าเนินธุรกิจดา้นการเกษตร ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทั 

และไม่มีการถือหุ้นไขวร้ะหวา่งกนั โดยนายประยรู      พลพิพฒันพงศ ์เป็นผูถ้ือ

หุ้นใหญ่ ร้อยละ 30  และเป็นผูถ้ือหุ้นในบริษทั จ  านวน 306,517 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 0.08  

บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั ถือหุ้นในบริษทั จ  านวน 66,755,700 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 17.51  ต่อมาในวนัที ่26 ธันวาคม 2556 บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั ซ้ือหุ้นจาก 

Itochu Group จ านวน 16,770,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.40 ท าให้ ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2556 ถอืหุ้นในบริษทัรวมจ านวน 83,526,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 21.91  

2 Itochu Group เป็นบริษทัที่ด  าเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป มีสาขาอยู่ทัว่โลก ประกอบ ดว้ยบริษทั 

Itochu Corporation ถือหุ้น จ านวน 50,440,665 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.23 และ

บริษทั Itochu (Thailand) Ltd. ถือหุ้น จ านวน 25,789,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

6.77 มีกรรมการตวัแทน จ านวน 1 คน คอื Mr. Kenichi Tai เป็นบริษทัตวัแทน

จ าหน่ายสินคา้ให้กบับริษทั และไดรั้บค่านายหน้าจากการขาย ตอ่มาในวนัที่ 26 

ธันวาคม 2556 Itochu Group ขายหุ้นที่ถอือยู่ทั้งหมด จ านวนหุ้น 76,230,000 หุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 20    

 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถ้ือหุ้นใหญ่ 

- บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั มีนายประยูร  พลพิพฒันพงศ ์ เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 30 และท าหน้าที่เป็นประธาน

กรรมการของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน)   การด าเนินธุรกิจของบริษทั กบักลุ่มธุรกิจของผูถ้ือ

หุ้นใหญ่ ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และไม่มีการถอืหุ้นไขวร้ะหวา่งกนั 

- Itochu Corporation ด าเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป มีสาขาอยู่ทัว่โลก เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ของบริษทั และไดรั้บ

ค่านายหน้าจากการขาย มีกรรมการตวัแทน 1 คน คือ Mr. Kenichi Tai และบริษทัยงัคงขายสินคา้ผา่น Itochu 

Corporation เน่ืองจาก Itochu Corporation มีฐานลูกคา้ในประเทศญ่ีปุ่ น ท าให้เป็นอีกช่องทางหน่ึงที่บริษทัสามารถ

จ าหน่ายสินคา้ได ้  การขายสินคา้ดงักล่าว เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจ ทั้งในดา้นการก าหนดราคา การให้ส่วนลด 

การให้เครดิต ซ่ึงบริษทัไดถ้อืปฏิบตัิเช่นเดียวกนักบัลกูคา้ของบริษทัทุกราย 
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2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

  โครงสร้างรายไดง้บการเงนิรวม                                                                                                                              ( หน่วย : พนับาท ) 

ผลิตภณัฑ์ 2557 % 2556 % 2555 % 
ผกัแช่แขง็ 1,413,564 100.0 1,426,502 100.0 1,491,529 100.0 
อื่น ๆ - - - - - - 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,413,564 100.0 1,426,502 100.0 1,491,529 100.0 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน (29,633)  17,717  11,596  
รายไดอ้ื่น 19,786  19,116  17,737  

รายไดร้วม 1,403,717  1,463,335  1,520,862  
 

ตลาดผลิตภณัฑ ์ 2557 % 2556 % 2555 % 
ต่างประเทศ 1,401,701 99.2 1,410,615 98.9 1,469,202 98.5 
ในประเทศ 11,863 0.8 15,887 1.1 22,327 1.5 

รายไดจ้ากการขาย 1,413,564 100.0 1,426,502 100.0 1,491,529 100.0 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน (29,633)  17,717  11,596  
รายไดอ้ื่น 19,786  19,116  17,737  

รายไดร้วม 1,403,717  1,463,335  1,520,862  
 

ลกัษณะลูกคา้ อตัราร้อยละ 

ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ รวม 

มูลค่าการจ าหน่ายของงบการเงนิรวม 99.2 0.8 100.00 

วัฎจักร 
ของการประกอบธุรกิจ 

อัตราร้อยละ 
2557 2556 2555 

ไตรมาส 1 23.00 22.00 22.00 
ไตรมาส 2 28.00 31.00 30.00 
ไตรมาส 3 28.00 26.00 27.00 
ไตรมาส 4 21.00 21.00 21.00 

รวม            100.00           100.00            100.00 
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               บริษทัย่อย 
                    บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั เป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย (ส่งออก) ขา้วโพดหวานแช่แขง็  

                                โครงสร้างรายได ้                                                                                                                                      ( หน่วย : พนับาท ) 

รายได ้ 2557 % 2556 % 2555 % 

รายไดจ้ากการขาย-ต่างประเทศ 233,393 100.0 263,115 99.2 275,817 98.7 

รายไดจ้ากการขาย-ในประเทศ 55 - 2,189 0.8 3,683 1.3 

รวมรายไดจ้ากการขาย 233,448 100.0 265,304 100.0 279,500 100.0 

ก าไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน (6,712)  6,559  3,187  

รายไดอ้ื่น 955  596  600  

รายไดร้วม 227,691  272,459  283,287  

 

                2.1  ลกัษณะผลิตภณัฑ์ 

                ผลิตภณัฑข์องบริษทั  เป็นผลิตภณัฑผ์กัแปรรูปแช่แขง็  ซ่ึงเป็นการน าเอาผลผลิตทางการเกษตร เช่น ถัว่แระ, ถัว่แขก, ขา้วโพด
หวาน, แครอท, ขา้วโพดฝักอ่อน เป็นตน้ มาผา่นกระบวนการผลติ เช่น คดัเลือก, ตดัแต่ง, ลา้ง, ตม้สุก แลว้น าไปท าการแช่เยือกแขง็ และ
เก็บรักษาไวใ้นห้องเยน็ เพื่อรอการคดัเกรด, บรรจุ และส่งออก โดยมีขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 
22000, FSSC 22000, HACCP, GMP, GAP เคร่ืองจกัรมีความทนัสมยั ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ สด สะอาด รสชาติอร่อยตรงตามที่ลูกคา้
ตอ้งการ 

                     การส่งเสริมการลงทนุ 

                    บริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแปรรูปพืชผกัแช่แขง็ ปัจจุบนัสิทธิประโยชน์ที่ยงัมีผลคือ ไดรั้บลดหย่อนภาษีนิติ

บุคคลในอตัราร้อยละ 50 จนถึงเดอืน ตุลาคม 2557 ของขนาดกิจการ 15,000 ตนั/ปี จากขนาดกิจการ ทั้งหมด 42,000 ตนั/ปี  

2.2 การตลาดและการแข่งขนั  
นโยบายการตลาดในปีที่ผา่นมา 

                     ในปี 2557 บริษทัมีเป้าหมายการขายที่ 25,000 ตนั ในขณะที่บริษทัขายไดท้ั้งส้ิน 22,778 ตนั ต  ่ากวา่เป้าหมาย จ านวน 2,222 ตนั หรือ

คิดเป็นร้อยละ 8.9  มีมูลค่าการจ าหน่ายทั้งส้ิน 1,413.6 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 12.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9  บริษทัมีส่วนแบ่งทาง

การตลาดคือ เป็นผูส่้งออกรายใหญ่ของผลิตภณัฑถ์ัว่แขกแช่แขง็ ถัว่แระแช่แขง็ และขา้วโพดหวานแช่แขง็ โดยมีสัดส่วนการส่งออกรวม 

มากกวา่ ร้อยละ 99 และมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศญ่ีปุ่ น ประมาณ ร้อยละ 15 ของผลิตภณัฑท์ี่กล่าวมาขา้งตน้ ส่วนระดบัความพึงพอใจ

ของลูกคา้อยู่ในระดบัที่ดี  
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                  กลยุทธ์การแข่งขนั 

1. รับฟังความเห็นของลูกคา้ในทุกกลุ่มพร้อมทั้งตอบสนองความคาดหวงัและความตอ้งการของลูกคา้อย่างรวดเร็ว 
2. พฒันาคุณภาพสินคา้ให้มีมาตรฐานระดบัสากล ปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้ง และส่ิงเจือปนอย่างต่อเน่ือง 
3. จดัส่งสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้อยู่เสมอ 
4. พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด  
           จุดเด่น 
1. บริษทัมีความสัมพนัธ์ที่ดีกบัลูกคา้และด าเนินธุรกิจร่วมกนัเป็นระยะเวลายาวนาน 
2. ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ทางดา้นการคา้ผลิตผลทางการเกษตรมานานนับสิบปี 
3. ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั  เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี สด และมีความปลอดภยั 
4. พื้นที่เพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถท าการปลูกไดเ้กือบตลอดทั้งปี และปัญหาทางดา้นภยัธรรมชาติ เช่น ลมพายุ  ฝนตก

หนัก น ้ าท่วมมีโอกาสนอ้ยกวา่ เม่ือเทยีบกบัประเทศคู่แข่งเช่น จีน  และไตห้วนั 
                  จุดดอ้ย 

1. ระยะทางการขนส่งสินคา้ทั้งทางบก และทางน ้ า  เม่ือเทียบกบัคูแ่ข่งขนัในต่างประเทศแลว้ไกลกวา่  ท  าให้บริษทัมีตน้ทุนค่าขนส่งที่
สูงกวา่ 

2. ขนาดของพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่มีขนาดเลก็และกระจายอยู่ในบริเวณกวา้ง  การควบคุมดูแลพื้นที่การเพาะปลูก ไดย้าก เม่ือเทียบ
กบัคู่แข่งในต่างประเทศ 

               ลูกคา้เป้าหมาย 
           ลกูคา้หลกัของบริษทัคือ ผูน้ าเขา้  ผูค้า้รายใหญ่ ตวัแทนจ าหน่าย และลูกคา้รายยอ่ย ซ่ึงท าการกระจายสินคา้ไปยงัซุปเปอร์มาร์เก็ต  
ร้านคา้ปลีกต่างๆ และผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมอาหาร  กลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ของบริษทัส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มลูกคา้ระดบักลางขึ้นไป และกลุ่ม
ลูกคา้นักธุรกิจที่ตอ้งการสินคา้ในรูปแบบก่ึงส าเร็จรูป  สะอาด  ถกูหลกัอนามยัและสะดวกในการบริโภค 

                นโยบายการตั้งราคา 
        บริษทัมีนโยบายที่จะจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นราคาที่สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งจากทั้งในและต่างประเทศได ้

                การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
        ผลิตภณัฑข์องบริษทัส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยผา่นช่องทางการจ าหน่ายคือ 

1. จ าหน่ายผา่นผูน้ าเขา้และตวัแทนจ าหน่าย   
2. จ าหน่ายให้ลูกคา้โดยตรง   
3. จ าหน่ายผา่นบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั (บริษทัย่อย)  

                สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
                บริษทัจ าหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา  สวเีดน  เดนมาร์ก ร้อยละ 84.3. และขายในประเทศ
ผา่นบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั – เพื่อส่งออก และลูกคา้รายย่อยอื่น ร้อยละ 15.7 
              ตลาดหลกัของบริษทัคือ ประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงเป็นประเทศที่นิยมบริโภคสินคา้ผกัแช่แขง็ เน่ืองดว้ยสินคา้ของบริษทัมีคุณภาพดีกวา่ หรือ
เทียบเท่าสินคา้ของคู่แขง่ในต่างประเทศ ดงันั้น ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่มีต่อสินคา้ของบริษทัจึงอยู่ในระดบัที่ดี  
                 สภาพการแข่งขนั 
                 สภาพการแข่งขนัไม่รุนแรงนัก เน่ืองจากผลิตภณัฑผ์กัแปรรูปแช่แขง็ เป็นผลิตภณัฑท์ี่มีความตอ้งการบริโภคในปริมาณมาก และ
ตลาดหลกัของบริษทัคือประเทศญ่ีปุ่ น  ลูกคา้ชาวญ่ีปุ่ นเป็นลูกคา้ที่มีความตอ้งการบริโภคสินคา้ในรูปแบบก่ึงส าเร็จรูป สด สะอาด ถูกหลกั
อนามยั และสะดวกในการรับประทาน  ประกอบกบัประเทศไทย เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ และไม่คอ่ยมีปัญหาเร่ืองภยัทางธรรมชาติ ต่างจาก
ประเทศคู่แข่งขนัคือ จีน และ ไตห้วนั ซ่ึงมกัประสบปัญหาภยัทางธรรมชาติ ท  าให้การจดัส่งสินคา้ไม่สม ่าเสมอ ต่างจากสินคา้ของบริษทัที่
สามารถจดัส่งสินคา้ไดอ้ย่างสม ่าเสมอตลอดทั้งปี 
                  คู่แข่งทางการคา้ของบริษทัเป็นคูแ่ข่งในประเทศและตา่งประเทศคือ จีน และ ไตห้วนั  มีขนาดธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนักบับริษทั โดย
บริษทัมีศกัยภาพเพียงพอที่สามารถท าการแขง่ขนัได ้ทั้งในดา้นคณุภาพ ราคา และความสม ่าเสมอในการจดัส่ง  
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2.3    การจดัหาผลิตภณัฑ ์

          ผลิตภณัฑข์องบริษทั ผลิตจากวตัถุดิบที่รับซ้ือจากเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ   โดยผา่นผูร้วบรวมวตัถุดิบ  มีพื้นที่ครอบคลุม 16 
จงัหวดัภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่  เชียงราย  แพร่  น่าน  พะเยา  ฯลฯ   โดยที่บริษทัจะเป็นผูจ้ดัหาเมลด็พนัธ์ุ  ปุ๋ ย  และเคมีภณัฑ ์ ส ารองให้แก่
เกษตรกร และบริษทัจะรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรในราคารับประกนั  ในระหวา่งการเพาะปลูกจะมีเจา้หน้าที่ซ่ึงเป็นพนักงานส่งเสริม
การเกษตรของบริษทั เป็นผูค้อยให้ความรู้ และให้ค  าแนะน าแก่เกษตรกรในการดแูลรักษา  การใส่ปุ๋ ย  และก ากบัการใชเ้คมีภณัฑ ์   เพื่อให้
ไดผ้ลผลิตที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และผลผลติต่อไร่สูงสุด  เม่ือผลผลิตสามารถเก็บเก่ียวได ้  บริษทัจะรับซ้ือในราคา
ประกนั และหักค่าใชจ่้ายของเมลด็พนัธ์ุ  ปุ๋ ย และเคมีภณัฑอ์อกจากราคารับซ้ือผลผลิต 
                      ก าลงัการผลิต  ปริมาณการผลิต และมูลค่าการผลิต 

รายการ หน่วย 2557 2556 2555 
ก าลงัการผลิตเตม็ที่ของเคร่ืองจกัร ตนั 42,000 42,000 42,000 
ปริมาณการผลิตจริง (ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล และปริมาณวตัถุดิบ) ตนั  28,216 22,132 26,212 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต % 67.18 52.70 62.41 
อตัราการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของปริมาณการผลิต % 27.49 (15.57) (0.26) 
อตัราการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลค่าการผลิต % 12.64 (2.71) 5.76 

 

         สัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบ 
         ในประเทศ- มีผูร้วบรวมวตัถุดิบ ประมาณ 200 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97 
         ต่างประเทศ- บริษทัน าเขา้วตัถุดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
                  น ้ าทิ้งที่ผา่นกระบวนการผลิตของบริษทั  อาจจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัจึงไดน้ าไปผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสีย  เพื่อให้
คุณภาพของน ้ าทิ้งเป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด  ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ระบบระบายน ้ า  ส าหรับเศษวตัถุดิบที่เหลือจากการ
ผลิต  บริษทัจะขายในรูปของผลพลอยได ้เพือ่น าไปใชเ้ป็นอาหารสัตว ์ ท  าให้ไม่มีของเสียในส่วนน้ีที่จะท าให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม                                                                                   
                  ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา บริษทัด าเนินการเพือ่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บริษทัจึงไม่มีขอ้
พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อย่างใด 
   2.4   งานทีย่งัไม่ไดส่้งมอบ 

                    เน่ืองจากบริษทัผลิตสินคา้เพื่อเก็บไวข้ายตลอดทั้งปี และบริษทัจดัส่งสินคา้ตามค าส่ังของลูกคา้ อย่างสม ่าเสมอ   ดงันั้น จึงไม่มีค  าส่ัง

ซ้ือที่ยงัไม่ไดส่้งมอบ 

3 ปัจจยัความเส่ียง 

 ดา้นวตัถุดิบ 

                 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์กัแปรรูปแช่แขง็  ซ่ึงตอ้งใช ้ถัว่แระ ถัว่แขก และขา้วโพดหวาน เป็นวตัถุดิบส าคญัของตน้ทุน

การผลิต และเน่ืองจากวตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นวตัถุดิบทางการเกษตรที่ขึ้นอยูก่บัปัจจยัทางธรรมชาติเป็นหลกั ท าให้บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบ และ

เกิดการขาดแคลนวตัถุดิบดงักล่าวไดบ้า้ง 

                  มาตรการรองรับความเส่ียงในกรณีน้ีคือ บริษทัใชว้ธีิเพิ่มปริมาณการผลิตในรุ่นถดัไปให้มากขึ้น  เน่ืองจาก วตัถุดิบของบริษทัสามารถ

ปลูกได ้ปีละ 2-3 รุ่น และมีอายุการเก็บเก่ียวผลผลิตเพียง ประมาณ 60 – 90 วนั  ดงันั้น หากการเพาะปลูกรุ่นใดมีปัญหา  บริษทัก็จะเพิ่มพื้นที่การ

ปลูกในรุ่นถดัไปให้มากขึ้น 
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                  ดา้นการตลาด 

                 ปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ย ส่งออกผลิตภณัฑผ์กัแปรรูปแช่แขง็ไปยงัตลาดญ่ีปุ่ น ร้อยละ 92 ของยอดขายรวม  ซ่ึงการพึ่งพิงตลาด

ญ่ีปุ่ นในสัดส่วนที่สูงน้ี ท  าให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นชะลอตวั และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายทางการคา้ของประเทศดงักล่าว 

               อย่างไรก็ตาม จากการที่ผลิตภณัฑข์องบริษทั เป็นผลติภณัฑป์ระเภทอาหาร ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ และชาวญ่ีปุ่ นเองก็นิยม

บริโภคผลิตภณัฑ ์ ถัว่แระ และถัว่แขกแช่แขง็ ประกอบกบับริษทัมีความสัมพนัธ์ที่ดีกบัลูกคา้ตลอดมา  ดงันั้น ผลกระทบจากการพึ่งพิงตลาด

ญ่ีปุ่ นเป็นหลกัจึงอยู่ในระดบัความเส่ียงไม่สูงนัก  

                 ดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 

               จากการที่บริษทัและบริษทัย่อยมีมูลค่าการส่งออกมากกวา่ ร้อยละ 99 ของยอดขายรวม และบริษทัขายสินคา้เป็นสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกาทั้งหมด  ดงันั้น บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบอนัเน่ืองมาจากอตัราแลกเปลีย่นแขง็ค่าขึ้น จะส่งผลให้บริษทัไดรั้บเงินบาทจากการ

แปลงค่านอ้ยลง 

                 มาตรการลดความเส่ียงในกรณีน้ี บริษทัไดท้  าสัญญาขายเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหน้า ซ่ึงสามารถลดความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศไดพ้อสมควร โดยบริษทัจะท าสัญญาขายเงินล่วงหน้า ระยะเวลา 8 – 12 เดือน ท าให้บริษทัสามารถป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปลีย่นไดป้ระมาณ 10 เดือน 

                 ดา้นคุณภาพของสินคา้ 

                ดา้นคุณภาพสินคา้ที่ตอ้งปลอดภยัจากเคมีภณัฑ ์  ท าให้บริษทัมีความเส่ียงในดา้นการคนืสินคา้จากลูกคา้ หากไม่สามารถควบคุม

คุณภาพสินคา้ให้ปลอดภยัจากเคมีภณัฑต์ามสัญญาที่ตกลงกบัลูกคา้ 

                มาตรการการควบคุมคุณภาพของสินคา้ ซ่ึงเป็นผลกระทบที่เกิดจากเคมีภณัฑต์กคา้งนั้น บริษทัมีกระบวนการตรวจสอบที่เขม้งวดตาม

มาตรฐาน GMP โดยบริษทัไดจ้ดัหาเคร่ืองตรวจหาสารเคมีตกคา้งที่มีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมีอยู่จ  านวน 2 เคร่ือง สามารถตรวจหา

เคมีภณัฑต์กคา้งไดม้ากกวา่ 250 ชนิด ในขณะที่บริษทัใชส้ารเคมี ประมาณ 20 ชนิด 

                 ดา้นการบริหารจดัการ 

               คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นตวัแทนผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  ซ่ึงมีประสบการณ์ในธุรกิจการเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน 

และกรรมการอิสระ จ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ร่วมกนัก าหนดนโยบายให้กบัทางคณะผูบ้ริหาร ดูแลและควบคุมการด าเนินการของ

คณะผูบ้ริหารอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

                คณะผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยทีมผูบ้ริหารระดบัสูง จ  านวน 5 คน  ซ่ึงแตล่ะคนมีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานธุรกิจดา้น

การเกษตรเป็นอย่างดี  มีการกระจายอ  านาจในการบริหารและการตดัสินใจอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการประชุมร่วมกนัเพื่อตดัสินใจในประเดน็

การบริหารงานที่ส าคญั 

                การท างานของคณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหารของบริษทั ด  าเนินงานภายใตน้โยบายการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี ค  านึงถึงผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้ และในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง ที่ประชุมไดร้ายงานผลการด าเนินงาน และ

เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านไดซ้กัถามอย่างเป็นที่พอใจ  ดงันั้น ความเส่ียงในการบริหารจดัการของบริษทัจึงอยู่ในระดบัต ่า 
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                  ดา้นการเงิน  

                 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม จ านวน 1,387.0 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวม 119.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 8.6 และมีส่วนของผู ้

ถือหุ้น 1,267.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 91.4 มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 0.09 : 1 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่อง 12.9 เท่า และ

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 6.97 เท่า ประกอบกบัวงเงินเครดิตที่สถาบนัการเงินทั้ง 4 สถาบนัที่บริษทัใชบ้ริการอยู่ต่างเป็นวงเงินที่ไม่ตอ้งมี

หลกัทรัพยค์  ้าประกนัทั้งส้ิน แสดงถึงสถานะการเงนิและความน่าเช่ือถือของบริษทัที่ไดรั้บจากสถาบนัการเงินอยู่ในระดบัสูง   นอกจากน้ีบริษทั 

ไดย้ึดหลกันโยบายการเงินที่เนน้ความรอบคอบ ท าให้ความเส่ียงดา้นการเงินของบริษทัอยู่ในระดบัต ่า 

                ดา้นผูล้งทุน 

                บริษทัมีผลประกอบการที่ดแีละมีก าไรมาโดยตลอด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีก าไรสะสม(งบการเงินรวม) ทั้งส้ิน จ  านวน 

818.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.0 ของสินทรัพยร์วม และบริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้นเป็นประจ าทุกปี  

4 ทรัพยสิ์นที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

ประเภท / ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า      

(ลา้นบาท) 

ภาระ

ผกูพนั 

ท่ีดินอาคารส านกังานใหญ่ เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ เน้ือท่ี 54.4 ตรว.                                       

เป็นเจา้ของ 25.6 ไม่มี 

ท่ีดิน โรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่   เน้ือท่ี 15 ไร่ 36.6 ตรว. เป็นเจา้ของ 3.1 ไม่มี 

ท่ีดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ เน้ือท่ี 27 ไร่ 3 งาน 98.9 ตรว. เป็นเจา้ของ 34.7 ไม่มี 

ท่ีดิน ท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ เน้ือท่ี 15 ไร่ 1 งาน 53.6 ตรว. เป็นเจา้ของ 7.2 ไม่มี 

ท่ีดิน ท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ เน้ือท่ี 16 ไร่  108.2 ตรว. เป็นเจา้ของ 9.6 ไม่มี 

ท่ีดิน ท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ เน้ือท่ี 6 ไร่  54.3 ตรว. เป็นเจา้ของ 3.2 ไม่มี 

ท่ีดินห้องเยน็ใหม่ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ เน้ือท่ี 8 ไร่ 3 งาน 97 ตรว. เป็นเจา้ของ 5.4 ไม่มี 

ท่ีดิน ท่ี อ.บางระก า จ.พิษณุโลก เน้ือท่ี 154 ไร่  30 ตรว. เป็นเจา้ของ 15.4 ไม่มี 

อาคารส านกังานใหญ่ 4 ชั้น 3 คูหา เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็นเจา้ของ 4.8 ไม่มี 

อาคารโรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่ เป็นเจา้ของ 23.1 ไม่มี 

อาคารโรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ เป็นเจา้ของ 33.5  ไม่มี 

อาคารห้องเยน็ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แมแ่ฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่ เป็นเจา้ของ 49.6 ไม่มี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทั้งหมด  เป็นเจา้ของ 114.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ไม่มี 
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5 ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

ระหวา่งปี 2557 บริษทั และบริษทัย่อย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ที่มีนัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

6 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอื่น 

     6.1   ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ  ากดั  ( มหาชน ) 

ที่ตั้งส านักงาน 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ทะเบียนเลขที ่ 0107 537 000 513 

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

เวบ็ไซต ์ www.cmfrozen.com 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผกัแปรรูปแช่แขง็ เช่น ถัว่แระ  ถัว่แขก  ขา้วโพดหวาน  แครอท                                

ขา้วโพดฝักอ่อน  เป็นตน้ 

ก าลงัการผลิต 42,000  ตนั ต่อ ปี 

โรงงาน ( สาขา ) โรงงาน 1 เลขที่   92 หมู่   3 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย   จ.เชียงใหม่ 50210 

 โรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ 50290 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 381,146,251 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงนิรวม 381,146,251 บาท 

ทุนช าระแลว้ หุ้นสามญั 381,145,725 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงนิรวม 381,145,725 บาท 

                               นิติบคุคลที่บริษทัถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ  10  ขึ้นไป 

ช่ือบริษทั บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั 

ที่ตั้ง 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

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

ประเภทธุรกิจ ด าเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป เป็นผูจ้  าหน่าย (ส่งออก) ขา้วโพดหวานแช่แขง็ 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 12,000,000 หุน้ ราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นเงนิรวม 120,000,000  บาท 

ทุนช าระแลว้ หุ้นสามญั 12,000,000 หุน้ ราคาหุ้นละ 10 บาท เรียกช าระแลว้    30,000,000  บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น บริษทั ถือหุ้น 100 % 
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6.2  ขอ้มูลส าคญัอื่น                                                                                                                              

นายทะเบียนหุ้น บริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จ  ากดั                                                                                  

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7                                                                                

ถ.รัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110                                                         

โทรศพัท ์0-2229-2800, 0-2654-5599  โทรสาร 0-2359-1262-3 

ผูส้อบบญัชี นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 218                                                       

ส านักงาน เอเอสที มาสเตอร์  เลขที ่790/12 ทองหลอ่ทาวเวอร์                                                                    

ซ.ทองหล่อ 18  ถ.สุขมุวทิ 55  แขวงคลองตนั  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110                                    

โทรศพัท ์0-2381-5716, 0-2381-8016 

ที่ปรึกษากฎหมาย นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์                                                                                                                       

เลขที่ 51 ตรอกศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210                                           

โทรศพัท ์และโทรสาร 0-2521-4501 

สถาบนัการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                   

ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอร์เรท จ ากดั - สาขา กรุงเทพฯ                                                                           

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)                                                                                             

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ส่วนที่ 2 

 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

              7.1     จ  านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

- บริษทัมีทุนหุ้นสามญัจดทะเบียน 381,146,251 บาท เรียกช าระแลว้ 381,145,725 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 381,145,725 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท    

- บริษทัไม่มีหุ้นประเภทอื่น เช่น หุน้บุริมสิทธิ, ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น, หุ้นกูแ้ปลงสภาพ เป็นตน้ 

7.2  ผูถ้ือหุ้น   

- รายช่ือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพือ่สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปี       

มีดงัน้ี 

 

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  

ส้ินสุด ณ 20 มีนาคม 2557 ส้ินสุด ณ 14 มีนาคม 2556 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั เกษตรเหนือ จ  ากดั 83,526,100 21.91 66,755,700 17.51 

2 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ  ากดั 24,029,695 6.30 13,318,695 3.49 

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

4 นายหลาน, มู่-ชิว และภรรยา 18,030,830 4.73 18,030,830 4.73 

5 นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์และภรรยา 15,346,200 4.03 15,346,200 4.03 

6 นางสุภคั  ภทัรธีรกุล 11,434,500 3.00 - - 

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

8 นางพรทิพย ์ รัตนอมรพนิ 7,800,065 2.05 - - 

9 นางกรวกิา  วงศาริยวานิช 7,384,000 1.94 - - 

10 นายชาตรี  เหล่าวณิชยว์ทิย ์ 7,353,600 1.93 - - 

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

12 Mr. Lu, Yu-Chin 6,105,309 1.60 6,105,309 1.60 

13 Itochu Corporation - - 50,440,665 13.23 
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ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  

ส้ินสุด ณ 20 มีนาคม 2557 ส้ินสุด ณ 14 มีนาคม 2556 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

14 Itochu (Thailand) Co., Ltd. - - 25,789,335 6.77 

รวม 215,167,092 56.45 229,943,537 60.32 

 

                                       หมายเหต ุณ วนัที่ 26 ธันวาคม 2556 Itochu Corporation และ Itochu (Thailand) Ltd. ไดข้ายหุ้นทีถ่ืออยู่ทั้งหมด 

 

 

ผูถ้ือหุ้น 

ณ  วนัที่  20  มีนาคม  2557 ณ  วนัที่  14  มีนาคม  2556 

จ านวนราย จ านวนหุ้น % จ านวนราย จ านวนหุ้น % 

สัญชาติไทย 2,179 297,043,981 77.93 2,332 227,268,181 59.63 

สัญชาติต่างดา้ว 37 84,101,744 22.07 39 153,877,544 40.37 

รวม 2,216 381,145,725 100.00 2,371 381,145,725 100.00 

ไตห้วนั 13 60,103,878 15.77 10 52,480,878 13.77 

ญ่ีปุ่ น 10 22,758,595 5.97 13 99,038,595 25.98 

ฮ่องกง 1 620,000 0.16 - - - 

สหรัฐอเมริกา 3 330,876 0.09 3 330,876 0.09 

องักฤษ 4 224,388 0.06 4 224,388 0.06 

สวสิเซอร์แลนด ์ 1 18,150 0.01 2 1,756,950 0.46 

อื่น ๆ  5 45,857 0.01 7 45,857 0.01 

- บริษทัถือหุ้นในบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั (บริษทัย่อย) โดยบริษทัถือหุ้น ร้อยละ 100 

- บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้ือหุ้นใหญ่ ในอนัที่จะมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการ

บริหารงานของบริษทั 
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การกระจายตวัการถือหุ้น 

ของผูถ้ือหุ้น 

ณ  วนัที่  20  มีนาคม  2557 ณ  วนัที่  14  มีนาคม  2556 

จ านวนราย จ านวนหุ้น % จ านวนราย จ านวนหุ้น % 

กรรมการ และผูบ้ริหาร รวมถึงผูท้ี่

เก่ียวขอ้ง และผูมี้ความสัมพนัธ์ 

30 153,516,637 40.28   29 127,489,673 33.45 

ผูถ้ือหุ้น มากกวา่ 5% โดยนับรวม

ผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

2 43,087,008 11.30 4 95,287,313 25.00 

ผูถ้ือหุ้นรายย่อย 2,029 184,539,206 48.42 2,185 158,365,620 41.55 

ผูถ้ือหุ้นต ่ากวา่ 1 หน่วยการซ้ือขาย 155 2,874 - 153 3,119 - 

รวมทั้งส้ิน 2,216 381,145,725 100.00 2,371 381,145,725 100.00 

 

การกระจายตวัการถือหุ้น 

ของผูถ้ือหุ้น 

ณ  วนัที่  20  มีนาคม  2557 ณ  วนัที่  14  มีนาคม  2556 

จ านวนราย จ านวนหุ้น % จ านวนราย จ านวนหุ้น % 

ถือหุ้นเกินกวา่ 0.5% 36 289,797,728 76.03   29 285,579,303 74.93 

ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต ่ากวา่ 1 

หน่วยการซ้ือขาย 

2,025 91,345,123 23.97 2,189 95,563,303 25.07 

ถือหุ้นต ่ากวา่ 1 หน่วยการซ้ือขาย 155 2,874 - 153 3,119 - 

รวมทั้งส้ิน 2,216 381,145,725 100.00 2,371 381,145,725 100.00 

 

 

ช่ือผูล้งทุนสถาบนัของบริษทั 

ณ วนัที่ 20 มีนาคม 2557 ณ วนัที่ 14 มีนาคม 2556 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

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

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

3 Bank Julius Baer and Co., Ltd. - - 1,738,800 0.46 

4 Commerz Bank Aktiengesellschaft 29,040 0.01 29,040 0.01 

5 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 18,150 0.01 18,150        - 
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ช่ือผูล้งทุนสถาบนัของบริษทั 

ณ วนัที่ 20 มีนาคม 2557 ณ วนัที่ 14 มีนาคม 2556 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

6 บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ศรีมิตร จ  ากดั (มหาชน) 330 - 330        - 

7 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จ  ากดั (มหาชน) 88 - - - 

รวม 19,724,921  5.18 20,843,633 5.47 

                  

                 ผูถ้ือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกนั 

                 คณะกรรมการบริษทัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของผูถ้ือหุ้น  โดยมุ่งหวงัให้ผูถ้ือหุ้นไดรั้บการปฏิบตัอิย่างเท่าเทียมกนัภายใตก้ระบวนการ

ก ากบัดูแลกิจการที่ดี  บริษทัจึงเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอเร่ืองที่เห็นวา่ส าคญั  เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นประจ าปี และเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถและคุณสมบติัที่เหมาะสม  เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

และสามารถส่งค  าถามที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมได ้ และบริษทัยงัตระหนักถึงสิทธิของผูถ้ือหุ้นใน

การไดรั้บขอ้มูลของบริษทัที่ถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลาและเท่าเทยีมกนั เพือ่ประกอบการตดัสินใจในการประชุมผูถ้ือหุ้น ฉะนั้นในการประชุมผู ้

ถือหุ้นทุกคร้ัง บริษทัจะจดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ รวมทั้งมี

ความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระต่อนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั เพื่อจดัส่งให้ถึงมือผูถ้ือหุ้นก่อนวนัประชุม 21 วนั และผูถ้ือหุ้นยงั

สามารถศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้า ผา่น เวบ็ไซต์ ของบริษทัอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมี

เวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ย่างละเอียด  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดอ้  านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหุ้นในการมาร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น โดยการ

ก าหนด วนั เวลา และสถานที่ประชุมที่เขา้ถึงไดส้ะดวกและมีขนาดเหมาะสม เพื่อรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างเพยีงพอ และในกรณีที่ผูถ้ือหุ้น

ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึงเขา้ประชุมและลงมติ

แทนได ้

                   การประชุมผูถ้ือหุ้น 

                 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี และการ

ประชุมผูถ้ือหุ้นวสิามญั กรณีขอมตพิิเศษจากผูถ้ือหุ้น  บริษทัให้ความส าคญักบัผูถ้ือหุ้นทุกรายทั้งผูถ้ือหุ้นสถาบนั และผูถ้ือหุ้นรายย่อย  บริษทัจึง

เชิญชวน และสนับสนุนให้ผูถ้ือหุ้นสถาบนั และผูถ้ือหุ้นรายย่อย เขา้ร่วมประชุม เพื่อซกัถามขอ้สงสัย แสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ 

อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ โดยบริษทัพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั และใชสิ้ทธิออกเสียง

ลงคะแนนอย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยจดัให้มีการประชุมเรียงตามวาระที่ก  าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม ส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั

ไดแ้ยกเร่ืองให้ผูถ้ือหุ้นสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งจดัให้มีตวัแทนของผูถ้ือหุ้นในการตรวจสอบการนับ

คะแนนเสียงเพื่อความถูกตอ้ง และท าการเปิดเผยมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเวลา 9.00 น. ของวนัท าการถดัจากวนั

ประชุมผูถ้ือหุ้น และจดัท ารายงานการประชุมอย่างครบถว้นสมบูรณ์ และเผยแพร่รายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

รายงานผา่นทาง เวบ็ไซต ์ของบริษทั ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถ้ือหุ้น 
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                 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง 
2. ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลอืกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ  านวนกรรมการที่จะพึงมีและจะพึง

เลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีที่บคุคลซ่ึงไดรั้บการเลอืกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

7.3 การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

                  บริษทั ออกหลกัทรัพยเ์ป็นหุ้นสามญัเท่านั้น  ไม่ไดท้  าการออกหลกัทรัพยอ์ื่น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือใบส าคญัแสดง

สิทธิที่จะซ้ือหุ้น หรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ เป็นตน้ 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล                                                                                                             
                  บริษทัมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ  เวน้แต่ในกรณีที่บริษทัมีโครงการจะขยาย

การลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน 

 

                        ประวตัิการจ่ายเงินปันผล  

ปี อตัรา ( บาท/หุ้น ) จ านวนหุ้น     (หุ้น) วนัที่ขึ้นเคร่ืองหมาย XD วนัจ่ายเงินปันผล 

2554 0.14 381,145,725 13-14 มี.ค. 2555 11 พ.ค. 2555 

2555 0.28 381,145,725 13-14 มี.ค. 2556 10 พ.ค. 2556 

2556 0.31 381,145,725 19-20 มี.ค. 2557 12 พ.ค. 2557 

2557 0.10 381,145,725 12-13 มี.ค. 2558 14 พ.ค. 2558 

 

รายการ หน่วย 2557 2556 2555 2554 

ก าไรสุทธิงบการเงินรวม พนับาท 60,426 135,818 174,062 55,796 

จ านวนหุ้น พนัหุ้น 381,146 381,146 381,146 381,146 

มูลค่าที่ตราไว ้ บาท / หุ้น 1.00 1.00 1.00 1.00 

ก าไรต่อหุ้น บาท / หุ้น 0.16 0.36 0.46 0.15 

มูลค่าตามบญัชี บาท / หุ้น 3.33 3.48 3.41 3.07 

เงินปันผล พนับาท 38,115 118,155 106,721 53,360 
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รายการ หน่วย 2557 2556 2555 2554 

เงินปันผล บาท / หุ้น ***0.10 0.31 0.28 0.14 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล % 63.08 87.00 61.31 95.63 

                     หมายเหตุ  อตัราการจ่ายเงินปันผล และวนัที่จ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานของปี 2557*** ยงัไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กบัมติของที ่

                                      ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2558 ซ่ึงจะประชุมในวนัองัคารที่ 28 เมษายน 2558 

 

8 โครงสร้างการจดัการ 

          8.1   คณะกรรมการบริษทั 

  คณะกรรมการบริษทั ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประยูร  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

4.  นายประยุทธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

5.  นายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

6.  นายหลาน  มู่  ชิว กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

7.  นายอ  านวย  ยศสุข กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

8. นายอ  าพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

9. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

10. น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

โดยมีนายองักรู  พลพพิฒันพงศ ์เป็นเลขานุการบริษทั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายอ  านวย  ยศสุข ประธานฯ กรรมการที่เป็นอิสระ 

2.  นายอ  าพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ 

3.  น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ 
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นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ จบการศึกษาปริญญาโท-บริหารธุรกิจและการเงิน มหาวทิยาลยัคอร์แนล, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา,                                             

เป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีและการเงินเป็นอย่างดี                                                                                                                    

โดยมีนายสุพจน์  สุทธิประภา –ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                            

 

คณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประยูร  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

4.  นายประยุทธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

5.  นายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายอ  านวย  ยศสุข ประธานฯ กรรมการที่เป็นอิสระ 

2.  นายอ  าพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

3.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

4.  นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ ที่ปรึกษากฎหมาย 

 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประยุทธ  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายอ  าพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

4.  ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

5.  นายศกัดา  พิมเมือง กรรมการและเลขานุการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

6.  นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายประยุทธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

4.  นายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

5.  นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ กรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย 

6.  นายศกัดา  พิมเมือง กรรมการและเลขานุการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

        กรรมการบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั (บริษทัย่อย) 
1. นายประยรู  พลพพิฒันพงศ ์
2. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์
3. นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ 
4. นายประยุทธ  พลพิพฒันพงศ ์
5. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์

        ประวตัิกรรมการ 
1. นายประยรู  พลพพิฒันพงศ ์

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการ) 

อาย ุ 81 ปี 

การศึกษา วิชาการบญัชี 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

ประสบการณ์การท างาน ประธานกรรมการและกรรมการผูมี้อ านาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-                     

ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                               

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบนั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /             

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริษทั  5 / 5 คร้ัง                                                                                

คณะกรรมการบริหาร  4 / 4 คร้ัง 
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วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 27 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 306,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 

 

2. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ) 

อาย ุ 66 ปี 

การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-8/2547 

ประสบการณ์การท างาน กรรมการผูมี้อ านาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                              

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบนั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /              

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริษทั  5 / 5  คร้ัง                                                                                

คณะกรรมการบริหาร  4 / 4 คร้ัง                                                                                

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง                                                     

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 27 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ  31 ธ.ค. 2557 ส่วนตวั     10,007,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  2.63                                                               

คู่สมรส      5,338,370 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ   1.40                                                             

รวม         15,346,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ    4.03 

 

3. นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  

อาย ุ 73 ปี 

การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-12/2547 
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ประสบการณ์การท างาน กรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั                                                                                

กรรมการผูมี้อ านาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 25 มี.ค.2540-ปัจจุบนั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                               

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 24 มิ.ย.2548-ปัจจุบนั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                  

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริษทั  4 / 5 คร้ัง                                                                                  

คณะกรรมการบริหาร  4 / 4 คร้ัง                                                                              

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 27 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 2,450,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 

 

4. นายประยุทธ  พลพิพฒันพงศ ์
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 68 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ตั้งแต่ 2 ม.ค.2546-31 ธ.ค.2557                                                                                              

กรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 30 เม.ย.2553-31 ธ.ค.2557                                                                               

กรรมการ –บมจ. เอสโซ่ ประเทศไทย (2543-2544) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                              

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการผูมี้อ านาจ บจก. อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-31 ธ.ค. 2557 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                   

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริษทั  5 / 5 คร้ัง                                                                               

คณะกรรมการบริหาร 4 / 4 คร้ัง                                                                                   

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 2 / 2  คร้ัง                                                                 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 
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วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 30 เมษายน 2553, 5  ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 ไม่มี 

 

5. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร, ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, เลขานุการบริษทั 

อาย ุ 45 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ -  มหาวิทยาลยัโคโลราโด                                                        

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

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

ประสบการณ์การท างาน กรรมการบริหารและผจก.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์                                   

ตั้งแต่ 27 เม.ย.2543-ปัจจุบนั                                                                                             

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ตั้งแต่ 1 ก.พ.2550-ปัจจุบนั                                                                                                       

เลขานุการบริษทั บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 28 ก.พ.2551-ปัจจุบนั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                      

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการผูมี้อ านาจ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบนั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                         

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริษทั  5 / 5 คร้ัง                                                                              

คณะกรรมการบริหาร  4 / 4 คร้ัง                                                                                   

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 2 / 2 คร้ัง                                                                 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 27 เมษายน 2543, 15 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 ส่วนตวั     3,702,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.96                                                                       

คู่สมรส       181,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  0.05                                                                  

บุตร            363,000 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10                                                                  

รวม         4,247,100 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ  1.11 
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6. นายหลาน,  มู่ - ชิว 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 67 ปี 

การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                       

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                      

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริษทั  3 / 5 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 27 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 ส่วนตวั    12,886,724 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.38                                                             

คู่สมรส      5,144,106 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.35                                                                 

รวม         18,030,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  4.73 

 

7. นายสันติชัย  สุเอกานนท์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ  

อาย ุ 81 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ – มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                                              

ปริญญาตรี บญัชี - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวฒิุอ่ืน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  422 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 , ACP-13/2549 

ประสบการณ์การท างาน ผจก. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ส านกัเพลินจิต (2536-2538)                                             

กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 20 พ.ย.2535-23 เม.ย. 2557 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                        ไม่มี 
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(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                           

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริษทั  2 / 2  คร้ัง                                                                         

คณะกรรมการตรวจสอบ  1 / 1  คร้ัง                                                                 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  1 / 2   คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2535, 22 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 23 เม.ย. 2557 45,738 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 

 

8. นายอ านวย  ยศสุข 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 78 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวิทยาลยัอริโซนา                                                          

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

ประสบการณ์การท างาน รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข(2524-2526)                                                         

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั(2526-2528)                                                          

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย(์2528-2529)                                                                     

ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี(2531-2533)                                                                                     

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ(2533)                                                          

กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536-ปัจจุบนั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                      

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ บจก.พิริยพูล อินเตอร์เนชัน่แนล (2529-ปัจจุบนั)                                                                                   

นายกสภามหาวิทยาลยัแม่โจ ้(2542-ปัจจุบนั) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                           

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริษทั  5 / 5  คร้ัง                                                                                    

คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                                            

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง 
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วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 12 มีนาคม 2536, 22 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 667,920 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 

 

9. นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 46 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน-มหาวิทยาลยัคอร์แนล, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา                                                            

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน ผจก.ฝ่ายบริหารความเส่ียง บจก.จีอี แคปปิตอล (2537-2539)                                              

กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 26 เม.ย.2549-ปัจจุบนั 

กรรมการ บมจ.อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง (2556-ปัจจุบนั) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน กรรมการ บมจ.อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง (2556-ปัจจุบนั) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                         

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการบริหาร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบนั) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                     

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริษทั  5 / 5 คร้ัง                                                                                      

คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                                            

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง                                                      

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 26 เมษายน 2549, 9  ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 71,874 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 

    
10. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล          

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

อาย ุ 44 ปี 

การศึกษา ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลยัโนวาเซา้อีสเทิร์น                                              

ปริญญาเอก ครุศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                                                 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลยัอินเดียนาโพลีส                                                                    
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ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน อาจารยป์ระจ า มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เร่ิม 1 มิ.ย. 2548-ปัจจุบนั                                                                                                                                                                             

กรรมการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตออนไลน์ (การจดัการ)                                         

เร่ิม 28 ก.ย. 2555-ปัจจุบนั                                                                                            

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

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                        

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                               

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริษทั  5 / 5 คร้ัง                                                                                   

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 30 เมษายน 2553, 5 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 ไม่มี 

 
11. น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม          

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 57 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ, ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา                                                             

ปริญญาตรี-วิทยาการคอมพิวเตอร์, ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา                                                 

ปริญญาตรี-บริหารธุรกิจ-การเงินและธนาคาร, มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั                              

Financial Thinking for Finance Manager-Sasin 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน กรรมการอิสระ, บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ (เม.ย.2557-ปัจจุบนั)                          

กรรมการผูมี้อ านาจ, เดอะรีเจน้ทช์ะอ า (ต.ค.2547-ปัจจุบนั)                                           

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

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน, เดอะรีเจน้ทก์รุ๊ป (ก.ค.-ม.ค. 2536)                                       

เจา้หนา้ท่ีแผนกการเงิน- บจก.ฟูจิ ซีลอ็ค (2523-2526) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                        กรรมการผูมี้อ านาจ, เดอะรีเจน้ทช์ะอ า (ต.ค.2547-ปัจจุบนั)                                           
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(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยสิ์นและการเงิน, เดอะรีเจน้ทก์รุ๊ป (พ.ค. 2536-ปัจจุบนั) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                               

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการบริษทั  3 / 3  คร้ัง                                                                                    

คณะกรรมการตรวจสอบ  2 / 2  คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ เป็นกรรมการบริษทั วนัท่ี 23 เมษายน 2557 และเป็นกรรมการตรวจสอบ                      

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557, 1 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2557 114,856 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 

                

                   ขอ้มูลที่ส าคญัอื่นของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

 กรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษทั

สอบบญัชีภายนอกที่บริษทัใชบ้ริการอยู ่

 ไม่มีกรรมการอิสระของบริษทั ด  ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มากกวา่ 3 

แห่ง 

 ไม่มีกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารของบริษทั ด  ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

มากกวา่ 3 แห่ง 

 บริษทัมีกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

              การเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทั ในรอบปี 2557                                                            (หน่วย : หุ้น) 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ถือหุ้น                            

ณ วนัตน้ปี 

ถือหุ้น                      

ณ วนัส้ินปี 

เปล่ียน 

แปลง  

1 นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์

บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั 

               รวม 

ประธานกรรมการ 306,517 

83,526,100 

83,832,617 

306,517 

83,526,100 

83,832,617 

- 

- 

- 

2 นายประภาส   พลพิพฒันพงศ ์ ส่วนตวั 

คู่สมรส 

รวม 

กรรมการผูจ้ดัการ 10,007,830 

5,338,370 

15,346,200 

10,007,830 

5,338,370 

15,346,200 

- 

- 

- 

3 นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการบริหาร 2,450,250 2,450,250 - 
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ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ถือหุ้น                            

ณ วนัตน้ปี 

ถือหุ้น                      

ณ วนัส้ินปี 

เปล่ียน 

แปลง  

4 นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร - - - 

5 นายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์

                                      

ส่วนตวั 

คู่สมรส 

บุตร 

รวม 

กรรมการบริหาร 3,702,600 

181,500 

363,000 

4,247,100 

3,702,600 

181,500 

363,000 

4,247,100 

- 

- 

- 

- 

6 นายหลาน  มู่  ชิว 

                            

                           

ส่วนตวั 

คู่สมรส 

รวม 

กรรมการ 12,886,724 

5,144,106 

18,030,830 

12,886,724 

5,144,106 

18,030,830 

- 

- 

- 

7 นายอ านวย  ยศสุข กรรมการอิสระ 667,920 667,920 - 

8 นายอ าพล  รวยฟูพนัธ ์ กรรมการอิสระ 71,874 71,874 - 

9 ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการอิสระ - - - 

10 น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมการอิสระ 64,856 114,856 50,000 

รวมการถือหุ้นของคณะกรรมการ 124,711,647 124,761,647 50,000 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้  32.72 32.73 % 

            

              การเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร เจา้หน้าที่ระดบับริหารและจดัการของบริษทั ในรอบปี 2557  (หน่วย : หุ้น) 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ถือหุ้น                

ณ วนัตน้ปี 

ถือหุ้น                

ณ วนัส้ินปี 

เปล่ียนแปลง  

1 นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์

บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั 

               รวม 

ประธานกรรมการ และ

กรรมการผูมี้อ านาจ 

306,517 

83,526,100 

83,832,617 

306,517 

83,526,100 

83,832,617 

- 

- 

- 

2 นายประภาส พลพิพฒันพงศ ์ ส่วนตวั 

คู่สมรส 

รวม 

กรรมการผูจ้ดัการ และ 

กรรมการผูมี้อ านาจ 

10,007,830 

5,338,370 

15,346,200 

10,007,830 

5,338,370 

15,346,200 

- 

- 

- 



33 
 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ถือหุ้น                

ณ วนัตน้ปี 

ถือหุ้น                

ณ วนัส้ินปี 

เปล่ียนแปลง  

3 นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการผูมี้อ านาจ 2,450,250 2,450,250 - 

4 นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร - - - 

5 นายองักูร พลพิพฒันพงศ ์

                                      

ส่วนตวั 

คู่สมรส 

บุตร 

รวม 

กรรมการบริหาร 3,702,600 

181,500 

363,000 

4,247,100 

3,702,600 

181,500 

363,000 

4,247,100 

- 

- 

- 

- 

6 นายศกัดา  พิมเมือง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - - - 

7 น.ส. ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูดี้ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 1 - - - 

8 นายธรรมรัตณ์  เจริญสนัติ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 2 - - - 

9 นายรังสิต  โอเจริญ ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน 1 - - - 

10 น.ส. วริศรา  เก่งการคา้ ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน 2 - - - 

11 น.ส. ชนิตา  ทิพารดี รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - - - 

12 น.ส. ธนารัตน์  เทพโยธิน รองผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน - - - 

13 นายปิยะราช  กุลประยงค ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน - - - 

14 นายบุญมี  สมญั รองผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน - - - 

15 นายถนอม  ไชยวงศ ์ รอง ผจก.ประกนัคุณภาพ - - - 

16 นายชาญวิทย ์ สุวรรณรัตน์ รอง ผจก.ประกนัคุณภาพ - - - 

17 นายสายรุ้ง  บุญตอม รอง ผจก.ฝ่ายส านกังาน - - - 

18 นายวิทยา  ก าลงัเก่ง ผช. ผจก.ฝ่ายส านกังาน - - - 

19 นายสุพจน์  สุทธิประภา ผช. ผจก.ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

- - - 
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                  คุณสมบตัิและขอ้พึงปฏิบตัิของกรรมการ และผูบ้ริหารที่ส าคญั 

1. เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  

2. ตอ้งไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษทัตรวจสอบบญัชีที่บริษทัใชบ้ริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

3. ตอ้งจดัท ารายงานการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเพื่อรายงานตอ่ กลต. ภายใน 3 วนัท าการ และรายงานให้เลขานุการบริษทั หรือ

บุคคลที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมายรับทราบ 

4. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร ใชข้อ้มูลภายในเพือ่การซ้ือ-ขายหลกัทรัพย ์

5. ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

6. การท ารายการระหวา่งกนัที่ส าคญัตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมตัิจากคณะกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย (A), บริษทัจดทะเบียนอืน่ (B), ประสบการณ์การท างานในธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง (C), 

ความรู้ดา้นบญัชี (D) และการอบรมการเป็นกรรมการในปีที่ผา่นมา (E) 

รายช่ือกรรมการ ลกัษณะกรรมการ A B C D E 

นายประยรู  พลพพิฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ 1 - มี มี - 

นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 1 - มี มี - 

นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการบริหาร 1 - มี มี - 

นายประยุทธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร 1 - - มี - 

นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร 1 - มี มี - 

นายหลาน มู่ ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร - - มี  มี - 

นายอ านวย  ยศสุข กรรมการอิสระ - - - มี - 

นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการอิสระ - 1 - มี - 

ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการอิสระ - - - มี - 

น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมการอิสระ - - - มี - 
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                    นิยามกรรมการอิสระ 

1. ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของทนุช าระแลว้ของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัที่เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้นับรวมถึงหุ้นที่ถอืโดย

ผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

2. เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  

3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน ลูกจา้ง ที่ปรึกษาที่ไดรั้บเงินประจ า หรือมีอ  านาจควบคุมบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั หรือบริษทัที่ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่เขา้ไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือเป็นบุคคลที่มีความขดัแยง้ โดย

ตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพผูส้อบบญัชีแก่บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัที่เก่ียวขอ้งกัน หรือนิติ

บุคคลที่มีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี   

5. เป็นอิสระหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัฝ่ายบริหารและผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

6. ไม่เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่นในกลุ่มของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั หรือบริษทัที่ผูถ้ือหุ้นราย

ใหญ่เขา้ไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้ม 

7. กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการเงินและบญัชีเป็นอย่างดี 

8. ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 

9. ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ฯก าหนด 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจดัการ) 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  

(ฝ่ายจดัการ) 

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการดูแล และจดัการ
บริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถ้ือ
หุ้น 

2. ก าหนดวสัิยทศัน์  ทิศทาง  และกลยุทธ์ของบริษทั 
3. ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ และนโยบายที่ส าคญั รวมถึงวตัถุประสงค ์

เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษทั รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบติั
ตามแผนงานที่ก าหนด 

4. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลให้
มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

5. สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ที่อาจ
เกิดขึ้นรวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกนั 

6. ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างครอบคลุม และดูแลให้
ผูบ้ริหารมีระบบ หรือกระบวน การที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

1. ก าหนดนโยบายการบริหาร และทิศ 

ทางการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบันโยบาย

และวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยมุ่งสร้าง

ความมัน่คง และประโยชน์สูงสุดให้กบั

บริษทั 

2. ก ากบั ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจดัการ 

ด  าเนินงานตามนโยบายทีก่  าหนดไวอ้ย่าง

เคร่งครัด 

3. มีอ  านาจอนุมตัิและท านิติกรรม ภายใต้

กรอบที่คณะกรรมการบริษทัก าหนด 

4. กระท าการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  

(ฝ่ายจดัการ) 

ความเส่ียง 
7. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงที่เหมาะสม 

เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะส้ัน และระยะยาว 
8. ดูแลให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ของบริษทัฯอย่างเหมาะสม 
9. ให้มีการเปิดเผยขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถอื และมีมาตรฐานสูง 

10.   เป็นผูน้ าและเป็นตวัอย่างในการปฏิบตัิงานที่ดี 

บริษทัมอบหมาย 

          

                  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

                 กรรมการของบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการ จ  านวน 10 คน ดงัน้ี                                                                                       

                  กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร               5                  คน 

                  กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร          1                  คน 

                  กรรมการที่เป็นอิสระ                   4                  คน 

                 ประธานกรรมการบริษทั  แมจ้ะมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตกบักรรมการผูจ้ดัการ แตก่็มีความเห็นในการด าเนินงานที่เป็นอิสระต่อ

กนั  ประกอบกบัโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงในจ านวน

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร มีกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ หรือไม่น้อยกวา่ 3 คน ท าให้สามารถตรวจสอบ

การบริหารงานไดอ้ย่างอิสระ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจึงมัน่ใจไดว้า่ ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไดป้ฏิบติัหน้าที่อย่างบริสุทธ์ิ 

ยุติธรรม มีความเสมอภาค เท่าเทียมกนั ในฐานะที่เป็นตวัแทนของผูถ้ือหุ้นและมีการถ่วงดุลอ  านาจกนัอย่างเหมาะสม  

          การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

         ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจน 

         การประชุมคณะกรรมการ 

1. บริษทัก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี โดยก าหนดให้มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ  ไตรมาสละ 1 คร้ังเป็น
อย่างนอ้ย และกรรมการแตล่ะคนทราบก าหนดการดงักล่าว โดยในปี 2558 ก าหนดการประชุมดงัน้ี 

 
ประชุมคร้ังที่ วนั-เดือน-ปี 

1 วนัพฤหัสบดี วนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2558 
2 วนัพฤหัสบดี วนัที่ 14 พฤษภาคม 2558 
3 วนัศุกร์ วนัที่ 14 สิงหาคม 2558 
4 วนัศุกร์ วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2558 
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2. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ร่วมกนัพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุม 
3. จดัให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้า อย่างนอ้ย 5 วนัก่อนวนั

ประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาขอ้มูลอย่างเพียงพอ 
4. ก าหนดให้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองส าคญั ๆ เช่น รายการ

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อยที่มีผลกระทบส าคญัต่อบริษทั การขยายโครงการลงทุน การก าหนด
ระดบัอ  านาจบริหารงาน การก าหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ 

5. ในที่ประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระที่พิจารณา ตอ้งออกจากที่ประชุม ก่อนเร่ิมการพิจารณาในวาระนั้น ๆ 
6. กรรมการทุกคนมีสิทธ์ิที่จะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารการประชุม และเอกสารส าคญัอื่นๆ หากมีขอ้สงสัย 

กรรมการอื่นและฝ่ายจดัการตอ้งด าเนินการเพื่อตอบขอ้สงสัยนั้น 
7. เลขานุการบริษทัหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ตอ้งจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการให้ครบถว้นสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่

กฎหมายก าหนดไว ้
                   การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ วาระการ 

ด ารงต าแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

การประชุมวาระปกติ การประชุมวาระพิเศษ รวม 

1. นายประยูร  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 4 / 4 1 / 1 5 / 5 

2. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 4 / 4 1 / 1 5 / 5 

3. นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ 3 ปี 3 / 4 1 / 1 4 / 5 

4.  นายประยุทธ  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 4 / 4 1 / 1 5 / 5 

5.  นายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 4 / 4 1 / 1 5 / 5 

6.  นายหลาน  มู่  ชิว 3 ปี 3 / 4 - / 1 3 / 5 

7.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ 3 ปี 1 / 1 1 / 1 2 / 2 

8.  นายอ  านวย  ยศสุข 3 ปี 4 / 4 1 / 1 5 / 5 

9.นายอ  าพล  รวยฟูพนัธ์ 3 ปี 4 / 4 1 / 1 5 / 5 

10.ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล 3 ปี 4 / 4 1 / 1 5 / 5 

11.น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม 3 ปี 3 / 3 - 3 / 3 

กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 94 ของการประชุมทั้งปี ในปี 2557 
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                  การเขา้ร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ แต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

 

รายช่ือ 

คณะ    

กรรมการ 

บริหาร 

คณะ    

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

ก ากบัดูแล

กิจการ 

คณะกรรมการ

บริหาร         

ความเส่ียง 

1.  นายประยูร  พลพิพฒันพงศ ์ 4 / 4     

2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ 4 / 4  2 / 2  1 / 1 

3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ 4 / 4    1 / 1 

4.  นายประยุทธ  พลพิพฒันพงศ ์ 4 / 4   2 / 2 1 / 1 

5.  นายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์ 4 / 4   2 / 2 1 / 1 

6.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์   1 / 1 1 / 2   

7.  นายอ  านวย  ยศสุข  4 / 4 2 / 2   

8.  นายอ  าพล  รวยฟูพนัธ์  4 / 4 2 / 2 2 / 2  

9.  ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล    2 / 2  

10.  น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม  2 / 2    

11.  นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์   2 / 2  - / 1 

12.  นายศกัดา  พิมเมือง    2 / 2 1 / 1 
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8.2 ผูบ้ริหาร  เจา้หน้าที่ระดบับริหารและจดัการ  

รายช่ือ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา 
1 นายประยรู  พลพพิฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ  

และผูมี้อ  านาจลงนาม 
วชิาการบญัชี และ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์   
     มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

2 นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ  
และผูมี้อ  านาจลงนาม 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

3 นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการบริหาร  
และผูมี้อ  านาจลงนาม 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

4 นายประยุทธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร  
และผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

5 นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร, ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ, ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  
และเลขานุการบริษทั 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัโคโลราโด                                                
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

6 นายศกัดา  พิมเมือง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ปริญญาตรี บญัชี, ปริญญาโท-บริหาร 
7 นางสาว ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูด้ี ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 1 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยกีารอาหาร 
8 นายธรรมรัตณ์  เจริญสันต ิ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 2 ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล 
9 นายรังสิต  โอเจริญ ผูจ้ดัการฝ่ายส านักงาน ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
10 นางสาว วริศรา  เก่งการคา้ ผูจ้ดัการฝ่ายส านักงาน ประกาศนียบตัรชั้นสูง  
11 นางสาว ชนิตา  ทิพารดี รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ปริญญาตรี บญัชี 
12 นางสาว ธนารัตน์  เทพโยธิน รองผูจ้ดัการฝ่ายส านักงาน ปริญญาโท จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร (เอม็เอส) 
13 นายปิยะราช  กุลประยงค ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน ปริญญาตรี เทคโนโลยอีุตสาหกรรมอาหาร 
14 นายบุญมี  สมญั รองผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน ปริญญาตรี พืชไร่ 
15 นายถนอม  ไชยวงศ ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ ปริญญาโท วทิยาศาสตร์อาหาร 
16 นายชาญวทิย ์ สุวรรณรัตน์ รองผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์อาหาร 
17 นายสายรุ้ง  บุญตอม รองผูจ้ดัการฝ่ายส านักงาน ปริญญาตรี เกษตรศึกษา (พืชสวน) 
18 นายสุพจน์  สุทธิประภา ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปริญญาตรี บญัชี, บริหารธุรกิจ-การเงิน 
19 นายวทิยา  ก าลงัเก่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายส านักงาน ปริญญาตรี บญัชี, ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ 
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8.3  เลขานุการบริษทั 

                         บริษทัจดัให้มีเลขานุการบริษทั เพื่อท าหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานในเร่ือง ต่างๆ   ดงัต่อไปน้ี 

 ให้ค  าแนะน าเบื้องตน้แก่กรรมการเก่ียวกบั ขอ้ก าหนด กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทั และ
ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอย่างถูกตอ้ง และสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงที่มีนัยส าคญัแก่
กรรมการ 

 จดัการประชุมผูถ้ือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พึง
ปฏิบตัิต่าง ๆ  

 บนัทึกรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติ
ที่ประชุมผูถ้ือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานขอ้สนเทศในส่วนที่รับผดิชอบตามระเบียบ และขอ้ ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

 ติดต่อและส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้นทัว่ไปให้ไดรั้บทราบถึงสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษทั 
 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

                            บริษทัไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารไวอ้ย่างชดัเจน และโปร่งใส  ในเกณฑท์ี่เหมาะสมที่จะด ารงไว้

ซ่ึงกรรมการ และผูบ้ริหาร ที่มีคุณสมบตัิที่บริษทัตอ้งการ กรรมการที่ไดรั้บมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทน

เพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

                             จ  านวนค่าตอบแทน : ในปี 2557 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหาร มีราย ละเอยีด ดงัน้ี 

                 คณะกรรมการ                                                                                                                        ( หน่วย : บาท ) 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 2557 2556 

1.  นายประยูร  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ 400,000 400,000 

2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 400,000 400,000 

3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการบริหาร 400,000 400,000 

4.  นายประยุทธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร 400,000 400,000 

5.  นายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร 400,000 400,000 

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

7.  นายเคนอิจิ  ไท กรรมการ 33,333 400,000 

8.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ กรรมการอิสระ 125,556 400,000 

9.  นายอ  านวย  ยศสุข กรรมการอิสระ 400,000 400,000 
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ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 2557 2556 

10.นายอ  าพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

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

12.น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมการอิสระ 277,260 - 

ค่าตอบแทนอืน่ เช่น เบี้ยประชุม, โบนัส, เบี้ยประกนั เป็นตน้              ไม่มี              ไม่มี 

รวม 3,877,260 4,400,000 

              

                                    กรรมการตรวจสอบ                                                                                                                     (  หน่วย : บาท ) 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 2557 2556 

1.  นายอ  านวย  ยศสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ 390,968 240,000 

2.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 150,666 480,000 

3.  นายอ  าพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 

4.  น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมการตรวจสอบ 150,968 - 

รวม 932,602 960,000 

ค่าตอบแทนอืน่ เช่นเบี้ยประชุม, โบนัส, ค่าเบี้ยประกนั เป็นตน้        ไม่มี       ไม่มี 

นายอ านวย  ยศสุข  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที่  15 พฤษภาคม 2557                                          

น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม  เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที่  15  พฤษภาคม 2557                                                     

นายสันติชยั  สุเอกานนท ์พน้จากการเป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อ  23 เมษายน 2557                                                                  

                                                    

                                   กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

 

รายการ 

ปี 2557 ปี 2556 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 7 18,663,280 7 18,484,680 

โบนัส,ค่าบ าเหน็จ 7 5,752,735 7 6,271,535 
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รายการ 

ปี 2557 ปี 2556 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าครองชีพ 7 54,600 7 54,600 

สมทบประกนัสังคม 7 63,000 7 50,400 

สมทบส ารองเลี้ยงชีพ 7 554,498 7 549,140 

รวม 7 25,088,113 7 25,410,355 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 29,897,975 30,770,355 

                                   

                                  ค่าตอบแทนอื่น 

 กรรมการ  :  ไม่มีค่าตอบแทนอืน่ เช่น เบี้ยประชุม, โบนัส, เบี้ยประกนั  เป็นตน้ 

 กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร  : มีค่าตอบแทนอื่น เช่น โบนัส, กองทุนส ารองเลี้ยงชีพอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน,         

รถประจ าต าแหน่ง เป็นตน้ 

โตรงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร  ประกอบดว้ย 

 ค่าตอบแทนกรรมการ จ  านวน 5 คน ๆ ละ 400,000.00 บาทตอ่ปี  

 ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาทต่อเดือน   

 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จ านวน 2 คน ๆ ละ 20,000.00 บาทต่อเดือน  

 ค่าตอบแทนอืน่ : ไม่มี 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้  าหน้าที ่ เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 

คณะอนุกรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง ที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือรายงานขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย หรือเท่ากบัค่าตอบแทนในปีที่ผา่นมา และเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัปริมาณงาน ความรู้ 

ความสามารถที่จะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการและผูบ้ริหารที่บริษทัตอ้งการ เพื่อเสนอให้ผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเป็นประจ า

ทุกปี โดยบริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ  

กรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงในระดบัที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบัภาระหน้าที่ของกรรมการที่ตอ้งปฏิบตัิให้

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
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                      8.5  ทรัพยากรบุคคล 

รายการ ชาย หญิง รวม 

ฝ่ายบริหาร / ธุรการ 25 45 70 

ฝ่ายจดัการ / ฝ่ายผลิต / ช่างเทคนิค 85 21 106 

พนักงานรายวนั, รายเหมา 405 1,116 1,521 

รวม 515 1,182 1,697 

            

             -บริษทัไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนกังานหรือขอ้พพิาทแรงงานอย่างมีนยัส าคญั ในระยะ 3  ปี ที่ผา่นมา 

           -ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 1/2557 เม่ือวนัที ่ 27 กุมภาพนัธ์ 2557 มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร

ระดบัสูง ประจ าปี 2557 จ านวนเงิน 3,962,000.00 บาท                

             -ผลตอบแทนรวมของพนักงาน จ านวน 274,767,384.- บาท     ประกอบดว้ย  เงนิเดือน  ค่าแรง  ค่าบ าเหน็จ โบนัส  ค่าล่วงเวลา  ค่าครอง

ชีพ  ค่าชุดฟอร์ม  ค่าเบี้ยประกนัภยักลุ่ม  เงินสมทบกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ 3% ของเงินเดือน  ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 60 ปี  

            -จดัให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพช่ือ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชยเ์ป่ียมทรัพย ์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ ทะเบียนเลขที ่77/2540 โดยมี บลจ.

ไทยพาณิชย ์ เป็นผูจ้ดัการกองทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 สมาชิกกองทุนเฉพาะส่วนของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) มี

จ  านวน  169 ราย และมีเงินสะสม  เงินสมทบ  และผลประโยชน์ รวมจ านวน  51,004,991.06 บาท  

            -บริษทัมีการพฒันาพนักงานเป็นประจ าทุกปี โดยการเชิญวทิยากรภายนอกมาท าการอบรม ให้ความรู้ทั้งในดา้นการปฏิบติังาน ความ

ปลอดภยัในการท างาน และการพฒันาองคก์รร่วมกนั  นอกจากนั้น บริษทัยงัจดัส่งพนักงานไปรับการอบรมตามสถานจดัฝึกอบรมต่าง ๆ อย่าง

สม ่าเสมอ โดยในปี 2557 บริษทัมีจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมและสัมมนาพนักงานเฉลี่ย 5.55 ชม./คน/ปี หรือ หรือคิดเป็นจ านวน 9,639 ชัว่โมง 

9 การก ากบัดูแลกิจการ 

         9.1    นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

                คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  เพื่อความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของกิจการ  และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถ้ือหุ้น  ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  จึงไดก้ าหนดนโยบายการด าเนินงาน เพื่อก ากบัดูแลกิจการ   

โดยครอบคลุมหลกัส าคญั ดงัน้ี 

1. บริษทัจะปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุ้น และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมตอ่ทุกฝ่าย 
2. คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมัน่ที่จะสร้างความเจริญเติบโตที่ย ัง่ยืนของบริษทัในระยะยาว  โดยจะบริหารกิจการของบริษทัดว้ย

ความระมดัระวงั และรอบคอบภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ  ทั้งน้ีคณะกรรมการจะปฏิบติัหนา้ที่
อย่างเตม็ความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูถ้ือหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น ๆ ตลอดจนจะดูแลมิให้เกิดปัญหาความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์  และรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าของตนเอง 

3. บริษทัจะด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ แก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
4. บริษทัจะด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงความเส่ียงอยู่เสมอ และจะบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม 
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5. บริษทัไดก้ าหนดนโยบายอนัเป็นทิศทางการด าเนินงานของบริษทัที่ส าคญัไวล้่วงหน้าทุกปี   คณะกรรมการบริษทั จะให้ความส าคญั
ต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน          โดยจะก ากบัดูแลฝ่ายบริหารให้ด  าเนินการตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ 

6. บริษทัไดจ้ดัท าจริยธรรมธุรกิจ เพือ่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตัิ 
 

                   ภาวะผูน้ าและวสัิยทศัน์ 

                 คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ วสัิยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของ

บริษทั  ตลอดจน ก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการ ด  าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ก  าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมัน่คงสูงสุดให้แก่ผูถ้ือหุ้น คณะกรรมการไดพ้ิจารณาทบทวนและอนุมตัิวสัิยทศัน์  พนัธกิจของบริษทั 

ปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และนโยบายดา้นอื่น ๆ ใหมี้ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ที่มีอยู่ใน

ปัจจุบนัและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นประจ าอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

                  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

                คณะกรรมการไดด้แูลบริหารงานอย่างระมดัระวงั และรอบคอบ  เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เม่ือเกิดรายการที่อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บทราบถึงรายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการที่เก่ียวโยงกนั 

และไดพ้ิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง  โดยก าหนดให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยราคา  และ

เงื่อนไข เสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ าเป็น ไวใ้นรายงานประจ าปี และ

แบบ 56-1  ตลอดจนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ในหัวขอ้ขอ้มูลทัว่ไป และรายการบญัชีกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกนัดว้ย 

                 ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

                คณะกรรมการรับรู้ และตระหนักถงึสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหวา่ง

บริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ในการสร้างสรรคป์ระโยชน์ระหวา่งกนั และดูแลให้มัน่ใจวา่ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลายไดรั้บการคุม้ครอง และ

การปฏิบตัิดว้ยดี  โดยบริษทัให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี พนักงาน และ

ค านึงถึงความปลอดภยัและสุขอนามยั  ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม  ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  สิทธิมนุษยชน  และการ

ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่  โดยก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานอย่างชดัเจนไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ และก าหนด

เป็นนโยบายไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จดัให้มีช่องทางที่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนต่อบริษทั ในกรณีที่ไม่ไดรั้บความเป็น

ธรรมจากการปฏิบตัิของบริษทั ไม่วา่จะโดยกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังาน ทั้งน้ี บริษทัให้ค  ามัน่วา่การร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ย่อมไดรั้บความคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นความลบั บริษทัจะด าเนินการตรวจสอบตามกระบวนการที่ก าหนดไวแ้ละหาแนวทางแกไ้ขโดยเร็ว   

                   จริยธรรมธุรกิจ 

                 คณะกรรมการไดอ้นุมตัิระเบียบวา่ดว้ยจริยธรรมธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัยึดถือปฏิบตัิอย่าง

สม ่าเสมอเป็นปกติวสัิย ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดล้งนามรับทราบเอกสารเก่ียวกบัระเบียบดงักล่าว และยืนยนัการปฏิบตัิตาม 

ซ่ึงถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบติังานของบริษทั อีกทั้งคณะกรรมการไดม้อบหมายให้ผูรั้บผดิชอบ ท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบตัิอย่าง

ต่อเน่ือง และปรับปรุงระเบียบดงักล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ จริยธรรมธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง คร้ังที่ 3 ไดรั้บการอนุมตัิจากการประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 1/2558 เม่ือวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558 (อนุมติัปรับปรุง คร้ังที ่2 จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 1/2556 

เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2556) 
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                   การก ากบัดูแลกิจการ 

                 คณะกรรมการบริษทัมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสร้างกระบวนการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นมาตรฐานและให้กระจายการปฏิบติัไปสู่

พนักงานทุกระดบัทัว่ทั้งบริษทั เพื่อให้เกิดวฒันธรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี อย่างแทจ้ริง  จึงขอให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน 

ยึดถือปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ฉบบัปรับปรุง คร้ังที่ 3 ไดรั้บการอนุมติัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 1/2558 

เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2558 (อนุมติัปรับปรุง คร้ังที่ 2 จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 1/2556 เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2556) 

                    การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

                 บริษทัให้ความส าคญัเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ และถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษทัก าหนดไวใ้น

จริยธรรมธุรกิจ หัวขอ้ การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ หัวขอ้ นโยบายต่อตา้นการทุจริต

และคอร์รัปชัน่  เพือ่ให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนักงานทกุคนยึดถือปฏิบตัิ และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 4/2556 เม่ือวนัที่ 11 

พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้บริษทัประกาศแสดงเจตนารมณ์ เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทุจริต และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที ่ 1/2558 เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิจดัท า 

นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจและมุ่งพฒันาไปสู่องคก์ร

แห่งความยัง่ยืน 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

                         คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษทั ดงัน้ี 

                         คณะกรรมการบริหาร 

                         แต่งตั้งขึ้นเม่ือวนัที่ 4 มกราคม 2543 ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร จ านวน 3 คน, แต่งตั้งเพิ่มเติมเม่ือวนัที่ 22 มีนาคม 2548 อีก 1 

คน และแต่งตั้งเพิ่มเติมเม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2553 อีก 1 คน รวมเป็น 5 คน โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ ไวด้งัน้ี 

1. ก าหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบันโยบาย และวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยมุ่งสร้างความ
มัน่คงและประโยชน์สูงสุดให้กบับริษทั 

2. ก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. มีอ  านาจอนุมติัการลงทุนซ้ือทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายอื่นและ/หรือกูย้ืมเงินไดใ้นวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษทัก าหนด 

4. กระท าการอืน่ใด ตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
“นายประยูร  พลพิพฒันพงศ ์ประธานกรรมการ หรือ นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ หรือ   นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ 

กรรมการ ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั” 

                  คณะกรรมการตรวจสอบ 

                แต่งตั้งขึ้นเม่ือวนัที่ 28 สิงหาคม 2541 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการที่เป็น

อิสระ และกรรมการอิสระ 1 คน คือ นายอ  าพล  รวยฟูพนัธ์  เป็นผูมี้ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

                      1. นายอ  านวย  ยศสุข                    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

                      2. นายอ  าพล   รวยฟูพนัธ์             กรรมการตรวจสอบ 
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                      3. น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม               กรรมการตรวจสอบ             

                          โดยมีนายสุพจน์  สุทธิประภา - ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

                  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. มีอ  านาจหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก 

2. มีอ  านาจหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง โยกยา้ย และเลิกจา้งผูต้รวจสอบภายใน 

3. ท าการสอบทานงบการเงินของบริษทัให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

4. ตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

5. ตรวจสอบความเพียงพอของการป้องกนัความเส่ียง และการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

6. จดัท ารายงานการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบตัิงานอืน่ใดเก่ียวกบักิจกรรมตรวจสอบตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

                  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

                แต่งตั้งขึ้นเม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2552 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีจ  านวน 5 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน 

กรรมการบริหาร 1 คน และที่ปรึกษากฎหมาย  1 คน โดยกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นประธานฯ มีอ  านาจหน้าที่ในการสรรหาผูมี้คุณสมบตัิ

เหมาะสมเป็นกรรมการ ตามขอ้ก าหนดของบริษทั และมีคุณสมบตัิตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยฯ์ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง และมีอ  านาจหน้าที่

พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทัน าเสนอที่

ประชุมผูถ้ือหุ้นให้เป็นผูอ้นุมตัิ 

                  รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

                 ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม จ  านวน 2 คร้ัง คณะกรรมการไดป้ระชุมและสรรหากรรมการ

แทนกรรมการทีค่รบวาระ   ซ่ึงคณะกรรมการมีความเห็นวา่ กรรมการที่ครบวาระเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในดา้นการ

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และการบริหารดา้นการเงนิเป็นอย่างดี ไดอุ้ทิศตนในการท าหน้าที่กรรมการบริษทัมาอย่างต่อเน่ือง เป็น

ประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอย่างมาก  จึงมีความเห็นวา่ควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระ 4 คน คอื 1) นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์กรรมการที่เป็น

ผูบ้ริหาร 2) นายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร  3) นายหลาน, มู่ – ชิว  กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และ 4) นายอ  าพล  รวยฟู

พนัธ์  กรรมการอิสระ กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอกีวาระหน่ึง พร้อมกนัน้ี ไดพ้ิจารณาผลตอบแทนกรรมการแลว้ มีความเห็นวา่ ค่าตอบแทนที่

กรรมการไดรั้บในปัจจุบนั เป็นค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบตัิในฐานะกรรมการบริษทั 

                  บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม ที่จะเป็นกรรมการอิสระของบริษทัแทนกรรมการอิสระที่ครบ

วาระ โดยในปีน้ี บริษทัเปิดโอกาสให้เสนอรายช่ือไดต้ั้งแต่วนัที ่2 ตุลาคม 2557 จนถึงวนัที ่9 มกราคม 2558 เม่ือครบก าหนดเวลา ปรากฏวา่ไม่มี

ผูถ้ือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อการดงักล่าว 
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                คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดมี้การปฏิบตัิหน้าทีโ่ดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่บริษทัจะไดรั้บเป็นส าคญั ท าการ

ทบทวนกฎบตัรให้มีความทนัสมยั และทบทวนการปฏิบตัิโดยใชเ้กณฑข์อ้มูลในอุตสาหกรรมระดบัเดียวกนั  และไดมี้การประเมินตนเองของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นการประเมินผลรายปี ส าหรับผลการประเมินในปี 2557 สรุปผลโดยรวมไดว้า่ คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบตัิหน้าที่ไดล้ลุ่วงตามเป้าหมายที่วางไว ้

                 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

               แต่งตั้งเม่ือวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2555 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีกรรมการจ านวน 5 คน ประกอบดว้ยคณะกรรมการ

บริษทั ผูบ้ริหาร และ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการก ากบัดูแลกิจการอย่างน้อย 1 คน ตอ้งมาจากกรรมการอิสระ และนายวนัจนัทร์  

ศิวบุณยวงศ ์ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการมีอ  านาจหน้าที่ในการจดัท านโยบายการก ากบั

ดูแลกิจการ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เป็นปัจจุบนัขององคก์รที่ท  าหน้าที่ก ากบัดูแล เช่นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางในการก ากบัดแูล

กิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล และให้ค  าแนะน าแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัในการปฏิบตัิหน้าที่ตามกรอบ และหลกัเกณฑข์อง

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อให้การท าหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปดว้ยดี มีผลในทางปฏิบตัิ และมี

ความต่อเน่ืองอย่างเหมาะสมเป็นไปตามความคาดหวงัของผูถ้ือหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม   

                 รายงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

              ในปี 2557 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีการประชุม จ านวน 2 คร้ัง  เพื่อท าการปรับปรุง แกไ้ข นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ, 

จริยธรรมธุรกิจ ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ และจดัท านโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัในการ

ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบติังาน  

                  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ก ากบัดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ยึดถอืปฏิบตัิตามนโยบาย เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง

แทจ้ริง และไดมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เป็นการประเมินผลรายปี ส าหรับผลการประเมินในปี 2557 สรุปผล

โดยรวมไดว้า่ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดป้ฏิบตัิหน้าที่ไดส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว ้

                   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

                บริษทัจดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีกรรมการ จ านวน 6 คน ประกอบดว้ย กรรมการบริหาร 4 คน ผูบ้ริหาร 1 คน และที่

ปรึกษากฎหมาย 1 คน ท าหน้าที่พิจารณาก าหนดนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียง ติดตามผลการบริหารความเส่ียง ตั้งแต่กระบวนการ

บ่งช้ี วเิคราะห์ ประเมินการจดัการ ติดตามและการรายงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้การสนับสนุน โดยจดัให้มีการแนะน ากระบวนการบริหาร

ความเส่ียงแก่หน่วยงานภายในต่าง ๆ ตลอดจนติดตามให้มีการ ปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอทัว่ทั้งบริษทั 

                    รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

                 ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุม จ านวน 1 คร้ัง เพื่อจดัท านโยบายการบริหารความเส่ียง เป็นลายลกัษณ์

อกัษร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม และท าการประเมินการบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้น คอืดา้นการผลิต  

ดา้นการประกอบธุรกิจ  ดา้นอตัราแลกเปลีย่น  ดา้นคุณภาพของสินคา้  ดา้นการบริหารจดัการ  ดา้นการเงิน  และดา้นผูล้งทุน   ผลจากการ

ประเมินพบวา่บริษทัสามารถบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้นไดผ้ลดีอย่างน่าพอใจ  ท าให้บริษทัยงัคงมีผลประกอบการที่ดี  มีความเส่ียงอยู่ใน

ระดบัที่ยอมรับได ้
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                  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดท้  าการบริหารความเส่ียงของบริษทัในหลาย ๆ ดา้น เพือ่ให้บริษทัมีความเส่ียงทางธุรกิจน้อยที่สุด

เท่าที่จะท าได ้   และไดมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นการประเมินผลรายปี ส าหรับผลการประเมินในปี 2557 

สรุปผลโดยรวมไดว้า่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงปฏิบตัิหนา้ที่ไดลุ้ล่วงตามเป้าหมายที่วางไว ้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

         หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

                        บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลที่ไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ามตาม พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ

ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของบริษทั และบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือตอ้ง

ยินยอมให้มีการเสนอช่ือ  เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงในปีน้ี บริษทัก าหนดให้เสนอช่ือไดต้ั้งแต่วนัที่ 2 ตุลาคม 2557 จนถึง

วนัที่ 9 มกราคม 2558 โดยบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียด หลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบตัิบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.cmfrozen.com ภายใตห้มวด 

Investor Relations หัวขอ้ สิทธิของผูถ้ือหุ้น และประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์www.set.or.th 

                        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณารายช่ือบุคคลจากการเสนอช่ือของผูถ้อืหุ้น (ถา้มี), รายช่ือบุคคลจาก

ฐานขอ้มูลกรรมการ และกรรมการทีค่รบวาระ ท าการกลัน่กรองคุณสมบติับุคคลที่กล่าวขา้งตน้ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑต่์าง ๆ ที่

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนตอ้งเป็นผูท้ี่มีทกัษะวชิาชีพ ความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั และ/หรือ มีทกัษะดา้นการบญัชีและ

การเงิน รวมถึงทกัษะที่จ  าเป็นของคณะกรรมการที่ยงัขาดอยู ่ โดยไม่จ ากดัเพศ อาย ุ เช้ือชาติ ศาสนา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ

พิจารณาและให้ความเห็นชอบ และน าเสนอผูถ้ือหุ้นเพือ่พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลต่อไป 

                       ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น(ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น 381,145,725 หุน้ จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

                          ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนน

เสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

                       การแต่งตั้งกรรมการตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ  านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัมา มี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

                       การประเมินตนเอง 

                    บริษทั   จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี โดยเลขานุการบริษทั จะจดัส่งแบบการประเมิน

ดงักล่าวให้กรรมการแต่ละคน และรวบรวมเสนอต่อประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าการประเมิน ผลการ

ปฏิบติังาน และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ที่ไดรั้บจากการประเมินผลการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการ บริษทัจะน ามาใชใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการก ากบั

ดูแลกิจการของบริษทั 

                       แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

                      บริษทัมีการด าเนินการเก่ียวกบัแผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหน่งงาน โดยวตัถุประสงคเ์พื่อเตรียมความพร้อมดา้นก าลงัคน ทั้งในเชิง

คุณภาพและปริมาณ สร้างความต่อเน่ืองในการบริหารงานที่เหมาะสม เพื่อคดัเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เหมาะสมในการด ารง
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ต าแหน่งงานที่เป็นต าแหน่งงานหลกัของบริษทั อนัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั รวมถึงต  าแหน่งที่มีความส าคญัในโครงสร้างการบริหาร

จดัการ หรือการด าเนินธุรกิจของบริษทั    หรือเป็นต าแหน่งงานที่มีทกัษะเฉพาะดา้น  มีความช านาญเชิงลึก หรือยากแก่การทดแทน โดยได้

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งงานที่ส าคญั เกณฑก์ารพิจารณา และคดัเลอืก ตลอดจนกระบวนการจดัท า

แผนการสืบทอด เป็นตน้ 

                       การอบรมและพฒันาความรู้ 

                   บริษทัมีนโยบายให้การสนับสนุนกรรมการใหม่ในการอบรมหลกัสูตรของการเป็นกรรมการ เพือ่เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ

บทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ ตลอดจนเพือ่ทราบกฎเกณฑต์่าง ๆ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

       บริษทัเป็นผูถ้ือหุ้นในบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั (บริษทัย่อย) สัดส่วน ร้อยละ 100    จึงมีนโยบายการบริหารจดัการใน

บริษทัย่อย ดงัน้ี 

 บริษทัย่อยบริหารงานภายใตน้โยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจเดียวกนักบับริษทั 

 กรรมการ และผูบ้ริหาร เป็นบุคคลตวัแทนจากบริษทัทั้งหมด 

 ระเบียบปฏิบตัิและขอ้ก าหนดใด ๆ ของบริษทัยอ่ย ไดรั้บมติเห็นชอบจากบริษทั 

 การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  การท ารายการระหวา่งบริษัทยอ่ยกบับุคคลที่เก่ียวโยง  การไดม้า

หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบับริษทั 

 บริษทัย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ  

 การก ากบัดูแลกิจการ  การอนุมติัการเพิ่มทนุ ลดทุน หรือการเลิกกิจการตอ้งไดรั้บอนุมตัิจากบริษทั  

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

                       บริษทัมีนโยบายและวธีิการดูแลกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ในการน าขอ้มูลภายใน ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชเ้พื่อหาประโยชน์ส่วนตน และบุคคลอืน่ และบทก าหนดโทษ ท าการส่ือสารให้ความรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

เพื่อให้รับทราบและยึดถือปฏิบตัิ ดงัน้ี 

 จดัท าจรรยาบรรณของกรรมการบริษทั รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน การเก็บ

รักษาความลบัลูกคา้ โดยมีการส่ือสารเผยแพร่แก่บุคคลที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้ยึดถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานที่ไดรั้บทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคญัซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั เปิดเผยขอ้มูลหรือใชข้อ้มูลภายใน หรือท าการซ้ือ-ขายหลกัทรัพย ์หรือชกัชวนให้บุคคลอื่นซ้ือ-

ขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ไม่วา่การกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ื่น ก่อนที่

งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผูอ้ื่น

ทราบ จนกวา่จะไดมี้การแจง้ขอ้มูลนั้นให้แก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์  

              มาตรการลงโทษ หากกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักล่าว บริษทัถือเป็นความผดิทางวนิัยตามขอ้บงัคบัการท างานของ

บริษทั โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การภาคทณัฑ์ 

ตลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพจากการเป็นพนักงานดว้ยเหตุ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แลว้แตก่รณี  
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9.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี      

       ตามมติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2557 อนุมตัิให้เลือก บริษทั ส านักงานเอเอสที มาสเตอร์ จ  ากดั โดยมี 1) นายประดิษฐ  

รอดลอยทุกข ์  ทะเบียนเลขที่ 218  2) น.ส. นงราม  เลาหอารีดลิก  ทะเบียนเลขที ่ 4334  เป็นผูท้  าหน้าที่ตรวจสอบงบการเงนิของ

บริษทั ประจ าปี 2557 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเช่ือถือ และเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดรั้บความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

      -  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีที่บริษทัและบริษทัยอ่ย  จ่ายให้ส านักงานสอบบญัชี ปี 2557 จ านวน  

          750,000.00 บาท 

      -  ค่าบริการอื่น : ไม่มี 

9.7  การปฏิบตัิตาม Code of best practices ของ SET 

                       บริษทัไดป้ฏิบตัิตาม Code of best practices เป็นอย่างดี โดยบริษทัไดท้  าการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี 

และไดพ้ยายามปรับปรุงแกไ้ข เพือ่ให้การบริหารงาน เป็นไปตามขอ้พึงปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จริยธรรมธุรกิจ และ

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  บริษทัมีผลการการประเมิน CG และ AGM  ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

คะแนนเฉลีย่โดยรวม ของการประเมิน CG 79 87 81 82 

ผลคะแนนการประเมิน AGM 96.50 100 93.75 - 

 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

         คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัต่อการพฒันาชุมชน  สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้มีความเขม้แขง็และอยูร่่วมกนัไดอ้ย่างยัง่ยืนและ

เป็นสุข  บริษทัจึงก าหนดบทบาทภาระ หน้าที่ และความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัที่จะตอ้งปฏิบตัิต่อ

ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ไวใ้นหลกัจริยธรรมธุรกิจของบริษทั เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัยึดถือปฏิบติั                

ในปี 2557 บริษทัจดัท ารายงานความรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม แยกต่างหากจากรายงานประจ าปี สามารถดูขอ้มูลไดจ้าก 

website : www.cmfrozen.com หัวขอ้ Investor Relations 

        นโยบายดา้นต่าง ๆ เพื่อการพฒันาชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 
ก. นโยบายการปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุ้น 

บริษทัยึดหลกัการปฏิบติัอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนัต่อผูถ้ือหุ้น โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัมุ่งมัน่ในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมัน่คง เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นไดรั้บผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืจากการท างานที่มี

ประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษทั 

 บริษทัจะเคารพสิทธิของผูถ้ือหุ้น ในการไดรั้บขอ้มูลที่จ  าเป็นอย่างเท่าเทียมกนั และเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน 

พร้อมขอ้มูลสนับสนุนที่ถูกตอ้งตามความจริง ตามที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
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 บริษทัจะปฏิบตัิหน้าที่ดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ การตดัสินใจและการกระท าใด 

ๆ มีการค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุ้นทกุรายและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม 

 บริษทัจะควบคุมให้มีการด าเนินงาน ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั และพฒันาการปฏิบติังานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง 

ข. นโยบายดา้นการปฏิบตัิต่อลูกคา้ 

บริษทัมีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ จึงก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัจดัให้มีระบบการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ โดยปฏิบตัิตอ่ลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

กนั โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

 บริษทัจะให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง โดยค านึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 บริษทัจะจดัระบบเพื่อให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการ หรือการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยด าเนินการอย่าง

รวดเร็ว และตอบสนองลูกคา้อย่างดีที่สุด 

 บริษทัจะควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้ม พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารโรงงานและส านักงานให้มีความปลอดภยัต่อ

ชีวติ และทรัพยสิ์นของลูกคา้ และผูม้าติดต่องานกบับริษทั 

 บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความประทบัใจ และความพึงพอใจกบัลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บการบริการที่ดีที่สุด 

ค. นโยบายการปฏิบตัิต่อคู่คา้  

บริษทัประสงคใ์ห้การจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพที่ย ัง่ยนืกบัคูค่า้ 

และคู่สัญญาที่มีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการที่คู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางดา้นเทคนิค และมีความ

เช่ือถือซ่ึงกนัและกนั บริษทัจึงมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการจดัหาสินคา้และบริการ ดงัน้ี 

 บริษทัจดัให้มีการแข่งขนับนขอ้มูลที่ไดรั้บอย่างเท่าเทียมกนั 

 บริษทัจดัให้มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคูค่า้และคู่สัญญา ดว้ยความเที่ยงธรรม 

 บริษทัจดัท ารูปแบบสัญญากบัคู่คา้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

 บริษทัจดัให้มีระบบการจดัการและติดตาม เพื่อให้มัน่ใจวา่ มีการปฏิบติัตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถว้น และป้องกนั

การทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 

 บริษทัจ่ายเงินให้คู่คา้และคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงินที่ตกลงกนั 

ง. นโยบายดา้นการปฏิบตัิต่อคูแ่ข่งทางการคา้  

บริษทัด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแขง่ขนัที่เป็นธรรม โดยบริษทัยึดหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 
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 บริษทัจะไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวธีิการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมะสม 

 บริษทัจะด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี ไม่ท าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาคู่แข่ง

ทางการคา้ ดว้ยความไม่สุจริต และปราศจากขอ้มูลความจริง 

จ. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

บริษทัมีนโยบายที่จะปฏิบติัต่อเจา้หน้ีดว้ยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัจะรักษาและปฏิบติัตามเงื่อนไขที่มีต่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด 

 บริษทัจะควบคุมให้มีการช าระคืนเงินกู ้ และดอกเบี้ย ให้กบัเจา้หน้ีเงินกูย้ืมทกุประเภทอย่างครบถว้นตามก าหนดเวลา และ

ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลง โดยไม่ใชเ้งินกูย้ืมไปในทางที่ขดัต่อวตัถุประสงคข์องการกูย้ืมเงิน 

 บริษทัจะบริหารงานเพื่อให้เจา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ีที่ดีของบริษทั 

 บริษทัจะรายงานและให้ขอ้มูลของบริษทัที่ถูกตอ้ง และครบถว้นแก่เจา้หน้ี 

ฉ. นโยบายการปฏิบตัิต่อพนักงาน 

บริษทัตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์ และประสงคท์ีจ่ะให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในองคก์ร โดยมีบรรยากาศในการ

ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสกา้วหน้าในงานอาชีพอย่างเทา่เทียมกนั บุคลากรจะไดรั้บการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพให้มีความรู้

ความสามารถอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพื่อการสร้างคุณค่าและด ารงความเป็นเลิศในธุรกิจ บริษทัจึงมีนโยบายดา้นค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ นโยบายดา้นการพฒันาความรู้และศกัยภาพของพนักงาน นโยบายดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั  และนโยบายดา้นอื่น 

ๆ  โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัคดัเลือกบุคคลเพื่อวา่จา้งให้ด  ารงต าแหน่งต่าง ๆ ดว้ยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงคุณสมบตัิของแตล่ะต าแหน่ง 

คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ และขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ที่จ  าเป็นกบังาน  โดยไม่มีขอ้กีดกนัเร่ืองเพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา 

 บริษทัก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม มีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ สภาพและ

ลกัษณะของงาน และผลการปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งในระยะส้ันและระยะยาว  โดย

พิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั การบริหารงานและการประเมินผลงานทัว่ทั้งองคก์ร 

 บริษทัสนับสนุนให้พนักงานไดรั้บการฝึกอบรม พฒันาความรู้ ความสามารถ พฒันาศกัยภาพการท างานให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีความกา้วหน้าในหน้าที่การงาน 

 บริษทัส่งเสริมให้พนักงานไดรั้บข่าวสารที่เก่ียวขอ้งอยู่เสมอ ตามโอกาสอนัควรและเท่าที่จะท าได ้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และความสัมพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

 บริษทัจดัให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเร่ืองการแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลั และการลงโทษพนักงาน

ที่ชดัเจน โดยปฏิบติัดว้ยความสุจริต เป็นธรรม เที่ยงธรรม ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม

ของพนักงาน 
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 บริษทัเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข ์ ในเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน โดยไม่ถอื

เป็นความผดิทางวนิัย ซ่ึงการร้องเรียน ร้องทกุขย์่อมไดรั้บความคุม้ครอง และถอืเป็นความลบั โดยขอ้เสนอแนะ ร้องเรียน 

ร้องทุกขต์่าง ๆ จะไดรั้บการพิจารณาอย่างจริงจงั และหาแนวทางแกไ้ขโดยเร็ว  

ช. นโยบายการปฏิบตัิความปลอดภยัและสุขอนามยั  

บริษทัตระหนักดีวา่ความปลอดภยั และสุขอนามยัเป็นความรับผดิชอบขั้นพื้นฐานของบริษทั และเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเติบโตอย่าง

ยัน่ยนืขององคก์ร บริษทัจึงก าหนดนโยบายที่จะเอื้ออ  านวยให้พนักงานและคู่สัญญาปฏิบติังานอย่างปลอดภยั และเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดย 

 บริษทัจะหาแนวทางป้องกนัอุบตัิเหตุ การบาดเจบ็ และความเจบ็ป่วย อนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิงาน โดยความร่วมมืออย่าง

จริงจงัของพนักงานทุกคน รวมทั้งหาทางจ ากดัและควบคุมความเส่ียงในการปฏิบติังานที่ไม่ปลอดภยั 

 บริษทัจะให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐบาลและองคก์รอื่น ในการระงบัเหตุฉุกเฉินหรืออุบตัิเหตุอนัเกิดจากการ

ปฏิบตัิงานดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมดัระวงั 

 บริษทัจะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในเร่ืองความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด และจะน ามาตรฐานการจดัการ

เก่ียวกบัความปลอดภยั ที่น่าเช่ือถือมาใชบ้งัคบัในกรณีที่ยงัไม่มีกฎหมายและขอ้บงัคบัก าหนดไว  ้

 บริษทัจะจดัให้มีการออกแบบเคร่ืองมอื อุปกรณ์ การจดัท าระเบียบปฏิบตัิ การวางแผนด าเนินการ และการฝึกอบรม

พนักงานให้มีความรู้ความเขา้ใจและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารที่เพยีงพอในเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน เพื่อป้องกนั

อนัตรายอนัอาจเกิดจากเคร่ืองจกัร วธีิการท างาน หรือโรคภยัต่าง ๆ 

 พนักงานทีร่ายงานตวัเขา้ท างาน โดยมีสารเสพติดผดิกฎหมายอยูใ่นระบบร่างกายหรือมีฤทธ์ิสุรา หรือสารเสพติดอืน่ ๆ ใน

ระดบัที่สามารถท าให้การปฏิบตัิงานเสียหายได ้จะตอ้งไดรั้บโทษทางวนิัยตามกฎระเบียบของบริษทั 

 สถิติการเกิดอุบตัิเหตุถึงขั้นตอ้งหยุดงานเกิน 3 วนั คิดเป็น 2.26 คน / 1,000 คน 
ซ. นโยบายการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชน และสังคม  

เพื่อรักษาไวซ่ึ้งชุมชนและสังคมที่ดี บริษทัจึงก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัจะประพฤติปฏิบตัิตามสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก ากบั

ดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐอย่างสม ่าเสมอ 

 บริษทัสนับสนุนให้พนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รับรู้ เขา้ใจ แนวปฏิบตัิในการด าเนินงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพฒันา

ชุมชนและสังคม 

 บริษทัจะด าเนินโครงการหรือท ากิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความรัก ความสามคัคี เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั

กบัชุมชนและสังคม 

 บริษทัจะดูแลป้องกนัมิให้การด าเนินงานของบริษทั ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวติของชุมชน และสังคม  

 บริษทัจะสร้างจิตส านึกในความรับผดิชอบต่อชุมชน และสังคม ในหมู่พนักงานทกุระดบัอย่างตอ่เน่ืองและจริงจงั 
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 บริษทัจะร่วมกนัส่งเสริมและสร้างสรรคชุ์มชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน ทั้งในส่วน

ของการพฒันาคุณภาพชีวติ  แลกเปลีย่นประสบการณ์จากการด าเนินงานกบัชุมชนและสังคม เพื่อน ามาปรับปรุงการ

ท างานอย่างสม ่าเสมอ 

ฌ. นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  

บริษทัมีความมุ่งมัน่ที่จะประกอบธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลกัการ ดงัน้ี 

 บริษทัจะบริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ และดีกวา่

ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

 บริษทัมุ่งพฒันากระบวนการด าเนินงาน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตลอดจนทบทวนและประเมินผลการด าเนินงาน

อย่างสม ่าเสมอ 

 บริษทัจะปลูกฝังและส่งเสริมพนักงาน รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้มีความรับผดิชอบ ต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

 บริษทัจะตระหนักในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ให้น่าอยู่อาศยั เป็นแหล่งตน้น ้ าล  าธาร จดัให้มี

กระบวนการให้ความรู้แก่พนักงานดว้ยการฝึกอบรม เพื่อให้พนกังานทุกคน ตระหนักในความส าคญั เกิดความหวงแหน 

รักษา และใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่ามากที่สุด 

 บริษทัจะดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ที่ด  าเนินกิจการ ให้เกิดความสมดุลของระบบ

นิเวศน์อย่างยัง่ยืน 

 บริษทัจะมีส่วนร่วมในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ที่จะส่งผลกระทบ ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 บริษทัจะแสวงหาโอกาสในการแลกเปลีย่น เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์จากการด าเนินงานกบัหน่วยงานอื่น เพื่อ

ปรับปรุงการด าเนินงานของบริษทัอย่างต่อเน่ือง 

ญ. นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน  

บริษทัมีนโนบายด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล ดงัน้ี 

 บริษทัจะปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนดว้ยความเคารพในเกียรติและศกัดิ์ศรี 

 บริษทัสนับสนุนให้พนักงานใชสิ้ทธิอนัชอบธรรมของตนในฐานะพลเมือง ตามบทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนูญ และตาม

กฎหมาย 

  บริษทัจะรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวตัิ ประวตัิสุขภาพ ประวตัิการท างาน การเปิดเผยหรือการถ่าย

โอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานสู่สาธารณะ จะท าไดต่้อเม่ือไดรั้บความยินยอมจากพนกังานผูน้ั้น ทั้งน้ี การล่วงละเมิดถือ

เป็นความผดิทางวนิัย เวน้แต่ไดก้ระท าไปตามระเบียบบริษทั หรือตามกฎหมาย 

 บริษทัไม่ละเมิดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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 พนักงานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคกุคาม ไม่ว่าจะโดยทางวาจา หรือการกระท าต่อผูอ้ื่นบน

พื้นฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย 

ฎ. นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

บริษทัมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบติัตามกฎหมาย โปร่งใส ยึดมัน่ในความรับผดิชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกับรรษทัภิบาล และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ดงันั้น ใน

ปี 2556 บริษทัจึงเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ กล่าวคือ ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั กระท า

การใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั ทั้ง

โดยทางตรงหรือทางออ้ม ไม่วา่ตนจะอยู่ในฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห้ หรือผูเ้สนอให้ ทั้งที่เป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษทัไดด้  าเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย และตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด 

หากไม่ปฏิบตัิตาม จะไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิัยตามระเบียบที่บริษทัก าหนดไว ้และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หาก

การกระท านั้นเป็นการกระท าที่ผดิกฎหมาย 

 บริษทัให้ความส าคญัในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถน านโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ มาใชป้ฏิบติั

ให้เกิดเป็นรูปธรรม ท าการส่ือสาร ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน เก่ียวกบัการป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดย

มิชอบ และแนวทางการปฏิบตัิ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความเขา้ใจและปฏิบตัิให้เป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 บริษทัให้ความเป็นธรรม และคุม้ครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต หรือพนกังานที่แจง้เร่ืองทุจริตและคอร์รัปชัน่ที่

เก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูท้ี่ให้ความร่วมมือในการแจง้เบาะแสและรายงานการทุจริต

และคอร์รัปชัน่ ตามที่บริษทัก าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและรักษาเป็นความลบั ส าหรับพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต

และคอร์รัปชัน่ บริษทัมีนโยบายไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานผูน้ั้น แมว้า่การปฏิเสธการทุจริตและ

คอร์รัปชัน่นั้นจะท าให้บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการ

ตรวจประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต ประเมินความเป็นไปไดใ้นเร่ืองการทุจริต และพิจารณามาตรการป้องกนัและการ

ควบคุม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัจะสามารถป้องกนัและควบคุมการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 บริษทัมีแนวทางการก ากบั และควบคุมดูแล เพื่อป้องกนั และติดตามประเมินผลการปฏิบตัิ ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต

และคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ก ากบัดูแลการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชัน่เป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ตลอดจนทบทวน แนวปฏิบติั และขอ้ก าหนดในการด าเนินการ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

ฏ. นโยบายดา้นการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน 

บริษทัจดัให้มีมาตรการในการแจง้เบาะแส  หรือขอ้ร้องเรียนจากการกระท าผดิกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่อ

ถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้งจากกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น ซ่ึง
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การร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง ถือเป็นความลบั และไม่ถือเป็นความผดิทางวนิัย

กรณีผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสเป็นพนักงานของบริษทั และบริษทัจะเร่งด  าเนินการตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว  

บริษทัจดัให้มีช่องทางส่ือสาร ส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียในการแจง้หรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ แจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน 

ค  าแนะน า ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น ซ่ึงเป็นช่องทางกลางทีส่ามารถติดต่อถึงคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ 

      

 

 

                    

                     

 

 

 

 

 

ความสัมพนัธ์กบัผูล้งทุน 

                 คณะกรรมการบริษทัตระหนักดีวา่ ขอ้มูลของบริษทัทั้งที่เก่ียวกบัการเงนิและมิใช่การเงิน ลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผู ้

ลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั คณะกรรมการจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยขอ้มูลที่ครบถว้น ตรงกบัความเป็นจริง เช่ือถือได ้

สม ่าเสมอ และทนัเวลา  ซ่ึงบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัและยึดถือปฏิบตัิมาโดยตลอด  บริษทัจึงมอบหมายให ้นายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์ เลขานุการ

บริษทั หรือ นายศกัดา  พิมเมือง  นักลงทุนสัมพนัธ์  ท  าหน้าที่ติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถ้ือหุ้น นักวเิคราะห์ และภาครัฐที่เก่ียวขอ้ง  โดย

ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลของบริษทัไดท้าง     เวบ็ไซต ์ www.cmfrozen.com หรือติดตอ่ขอทราบขอ้มูลไดท้ีโ่ทรศพัท ์ 02-238-4091          

โทรสาร 02-238-4090 หรือที่ อีเมล:์ cg@cmfrozen.com 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

         บริษทัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังาน จึงไดก้ าหนด

ภาระหน้าที่ อ  านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบตัิงานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้

เกิดประโยชน์ และมีการพฒันาระบบการควบคุมภายในที่ดีเก่ียวกบัการเงินและการบญัชี รวมทั้งระบบการรายงานที่มีประสิทธิผล 

         บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่

ตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกั และกิจกรรมทางการเงินที่ส าคญัของบริษทัไดด้  าเนินตามแนวทางที่ก  าหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของบริษทัตามสายงานการบงัคบับญัชา 

เลขานุการบริษทั หรือนักลงทนุสัมพนัธ์ โทร. 02-238-4091,02-634-0061-4 

E-mail address cg@cmfrozen.com 

จดหมายส่งทางไปรษณีย ์ส่งไปที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ หรือ 

เลขานุการบริษทั หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) 

149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ ์ 

แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

Website Company’s www.cmfrozen.com หัวขอ้ Investor Relations 
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                    การบริหารความเส่ียง 

          คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียง  และเห็นวา่กระบวนการดงักล่าว เป็นองคป์ระกอบหน่ึงที่

ส าคญัที่สุดของการก ากบัดูแลกิจการที่ดี จึงจดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ    โดยมอบหมาย

ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ก าหนดนโยบาย  วตัถุประสงค ์กลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง    และระดบัความเส่ียงที่บริษทั

ยอมรับได ้ รวมทั้งช้ีแจงเร่ืองเหล่าน้ีให้ทุกคนในองคก์รไดรั้บทราบ เพื่อจะไดต้ระหนักถึงความส าคญัและเป็นการสร้างวฒันธรรมใน

การบริหารความเส่ียงให้เกิดในทุกระดบัของบริษทั ให้สามารถน าไปปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ให้ทนัต่อสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป เพือ่ให้เป็นการปฏิบติังานบนพื้นฐานของการบริหารความเส่ียง รวมทั้งดูแลให้มีการก าหนดวธีิติดตามผลการบริหาร

ความเส่ียงที่เหมาะสม เน่ืองจากเป็นขั้นตอนสุดทา้ยที่ส าคญัต่อความส าเร็จของการบริหารความเส่ียงและก าหนดให้ตอ้งรายงานผล

ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า 

12. รายการระหวา่งกนั 

          คณะกรรมการไดดู้แลบริหารงานอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เม่ือเกิดรายการที่

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บทราบถึงรายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการ

ที่เก่ียวโยงกนั และไดพ้ิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง  โดยก าหนดให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรัพย ์  โดยราคา และเงื่อนไข เสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / 

ความจ าเป็นไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 แลว้  ตลอดจนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวขอ้ ขอ้มูลทัว่ไป 

และรายการบญัชีกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกนัดว้ย 

           บริษทัมีนโยบายการก าหนดราคาขายสินคา้ให้กบับริษทัที่เก่ียวขอ้ง ตามขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที่วญิญูชนพึง

กระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ส าหรับขั้นตอนการท ารายการระหวา่งกนันั้น เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจทุกประการ 

ทั้งในดา้นการก าหนดราคา การให้ส่วนลด การให้เครดิต โดยเจา้หน้าที่ที่มีหน้าที่รับผดิชอบโดยตรง  โดยการอนุมตัิของผูบ้ริหาร 

ส่วนผูถ้ือหุ้นที่มีส่วนไดเ้สีย ไม่มีส่วนในการอนุมตัิดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การก าหนดราคา การให้ส่วนลด และการให้เครดิต เป็นไป

ตามกลไกตลาด ซ่ึงบริษทัไดถ้อืปฏิบตัิเช่นเดยีวกนักบัลูกคา้ของบริษทัทุกราย 

             ในอนาคตบริษทั ยงัคงท ารายการระหวา่งกนัต่อไป โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษทัจะไดรั้บเป็นหลกั 

บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั (บริษทัย่อย) 

ในปี 2557 บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั ซ้ือทั้งส้ิน 206.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.6 ของยอดขายรวม และเช่าอาคาร

ส านักงานจากบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) ชั้น 4 เลขที่ 149/32-34 ซอยแองโกล-พลาซ่า ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ์ 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ พื้นที่ จ  านวน 102 ตรม. อตัราเช่าเดือนละ 25,500.- บาท โดยท าสัญญาเช่าปีต่อปี  

บริษทั พี พี ฟูดส์ ซพัพลาย จ  ากดั 

บริษทั พี พี ฟูดส์ ซพัพลาย จ ากดั เป็นบริษทัที่ด  าเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั เป็นบริษทัตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ให้กบั

บริษทั ไดรั้บค่านายหน้าจากการขาย ในปี 2557 จ  านวนเงนิ 1,997,887.00 บาท 
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บริษทั ซี ที พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ  ากดั 

บริษทั ซี ที พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากดั เป็นบริษทัที่ด  าเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป มีผูถ้ือหุ้นและกรรมการร่วมกนั เช่าอาคารส านักงานจาก

บริษทั พื้นที่จ  านวน 30 ตารางเมตร อตัราค่าเช่าเดือนละ 7,500.00 บาท 

หมายเหตุ   

1. เม่ือวนัที่ 26 ธนัวาคม 2556    Itochu Group  ถือหุ้นในบริษทั รวมจ านวน 76,230,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ไดท้  าการ
ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด พร้อมกบัการลาออกจากการเป็นกรรมการของ นายเคนอิจิ ไท ซ่ึงเป็นกรรมการตวัแทน ดงันั้น ในปี 

2557 การขายสินคา้และการจ่ายค่านายหน้าจากการขายให้กบั Itochu Corporation จึงไม่เป็นรายการระหวา่งกนั  

2. บริษทั Ing Shiang Co., Ltd. เดิมนายลู่, ทงั-เจิน เป็นผูบ้ริหาร และถือหุ้นในบริษทั จ  านวน 5,550,281 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

1.46  และเป็นกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที่ 9 มิถุนายน 2552 นายลู่, ทงั-เจิน ไดเ้สียชีวติลง ต่อมาบริษทั Ing Shiang Co., 

Ltd. มีนายลู่, ยู-่ชิน เป็นผูบ้ริหาร และถือหุ้นในบริษทั จ  านวน 6,105,309 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.60 จากการทีน่ายลู่, ยู-่ชิน 
ไม่ไดเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือมีอ  านาจใด ๆ ในบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) และการถือหุ้นในบริษทั

เพียงร้อยละ 1.60 ไม่เขา้ข่ายการเป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่     ดงันั้น การขายสินคา้และการจ่ายค่านายหน้าจากการขาย ให้กบับริษทั Ing 

Shiang Co., Ltd. จึงไม่เป็นรายการระหวา่งกนั  
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั 
      1) งบการเงิน 
   ก. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน)  
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย     
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ   
ผูถ้ือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและ  
หมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ  าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจ้าปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ  รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริง     
อนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความ
เส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชี         
ท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนอ
ของงบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
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ความเห็น  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท  
เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 
นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  218 
บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
วนัท่ี  26  กุมภาพนัธ์  2558 
 
หมายเหตุ  ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีย้อนหลงั 3 ปี เป็นแบบไม่มเีงื่อนไข 
                     
หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชีฯ) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็น
อยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
งบการเงินรวมไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย คือ บริษทั 
อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั โดยบริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
“บริษทั” หมายถึง บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน) “กลุ่มบริษทั” หมายถึง บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ 
จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย คือ บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั 
รายการบญัชีท่ีส าคญัระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดห้ักกลบลบกนัแลว้ 
เพ่ือความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงไดมี้การแปลงงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินท่ีจดัท าเป็นภาษาไทย 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  ซ่ึงถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชไ้ดแ้สดงไวแ้ยกต่างหาก   ในบญัชี “เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั” 
ภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 
ลูกหนีก้ารค้า       
ลูกหน้ีการคา้ แสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวน ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีชาวไร่ไม่ได ้ 
ทั้งน้ีโดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ี และการพิจารณาฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง
ปีตดัเป็นค่าใชจ่้าย เม่ือสามารถระบุได ้
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สินค้าคงเหลอื 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุน หรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าภาษี
อากร ค่าขนส่งหักดว้ยส่วนลด และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 
ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต  ซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงาน
ตามปกติ มลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็น เพ่ือให้
สินคา้นั้นส าเร็จรูป และค่าใชจ่้ายในการขาย 
ณ วนัส้ินปี บริษทัจะพิจารณาสภาพของสินคา้ส าเร็จรูป เพ่ือพิจารณาประกอบว่า จ  านวนเงินค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพท่ีตั้งไว้
เพียงพอ และเหมะสมแลว้ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษทัยอ่ย หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรง และทางออ้มมากกว่าก่ึงหน่ึงของสิทธิใน
การออกเสียงทั้งหมด หรือมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยดงักล่าวได้
ถูกน ามารวมในการจดัท างบการเงิน  โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัใหญ่มีอ านาจควบคุม จนถึงวนัท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดข้าย
ออกไป รายการและยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษทั ตลอดจนก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ี
แลว้ นโยบายการบญัชีส าหรับบริษทัยอ่ยจะเปล่ียนแปลง เพ่ือใชน้โยบายบญัชีเดียวกบักลุ่มบริษทัในการจดัท างบการเงิน
รวม 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุน 
ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน สินทรัพยทุ์กประเภทยกเวน้ท่ีดิน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย
ราคาทุนเดิมหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
ค่าเส่ือมราคาอาคาร และอุปกรณ์ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 
                                                                       จ านวนปี   
                อาคาร                                                 20                
                เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์                      5-10     
                ยานพาหนะ                                          5         
                อุปกรณ์ และเคร่ืองตกแต่งส านกังาน    5         
เม่ือมีการขาย หรือเลิกใชง้านสินทรัพย ์ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตดัราคาทุน และค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยน์ั้น ออกจาก
บญัชีและรับรู้ผลก าไร หรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์หล่านั้นในงบก าไรขาดทุน 
อาคารระหว่างก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุน โดยท่ียงัไม่มีการตดัค่าเส่ือมราคา จนกระทัง่
สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จ และพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน และค่าตดัจ าหน่าย 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม บริษทัคิดค่าตดัจ าหน่าย
ส าหรับสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์(3-5 ปี) 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
กลุ่มบริษทัไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ อาจจะไม่ไดรั้บคืน หรือเม่ือ
มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน (ราคาขายสุทธิหรือมลูค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้น
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แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยท่ีการประเมินจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
ในกรณีท่ีมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ในงบก าไรขาดทุน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบนัทึก
เป็นรายไดอ่ื้นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ารายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มดไป หรือยงัคงมีอยู ่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 
รายการบัญชีทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ และแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และท่ีเกิดการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว ไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุน 
การบัญชีส าหรับสัญญาเช่าระยะยาว-กรณทีีบ่ริษัทเป็นผู้เช่า 
สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียง และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมลูค่าปัจจุบันสุทธิของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผกูพนัตามสัญญา
เช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงิน จะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุน ตลอดอายขุอง
สัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 
สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพย ์ โดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า          
จะจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) 
จะบนัทึกในงบก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย เม่ือเกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 
โครงการสมทบเงิน 
กลุ่มบริษทั และพนกังานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม 
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่ม
บริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังาน เม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 
กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว ้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้  าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 
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ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบดว้ย มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์หักดว้ยตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 
ประมาณการหนีสิ้น 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมาย  หรือ
จากการอนุมาน อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออก
ของทรัพยากร เพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนั และจ านวนท่ีตอ้งจ่าย สามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืน 
บนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก ก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืน คาดว่าจะไดรั้บอยา่งแน่นอน เม่ือไดจ่้ายช าระประมาณการหน้ีสินไป
แลว้ 
การรับรู้รายได้ 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขาย เม่ือมีการส่งมอบ และโอนความเส่ียง และผลตอบแทนไปยงัลูกคา้แลว้  
ดอกเบ้ียรับ รับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย  ์
ภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทาง
ภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน 
กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ัก
ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
กลุ่มบริษทัจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการ
ปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิ ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีช าระแลว้ในระหว่างปี
ของแต่ละปี 
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เคร่ืองมอืทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ยเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว 
ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ ภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ซ่ึงนโยบายบญัชี เฉพาะรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการใน
เร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงิน และต่อขอ้มลูท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษทัใชห้ลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ี ประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ีเป็น
เกณฑใ์นการพิจารณาการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ โดยมีการก าหนดช่วงอายลุูกหน้ีและสถานภาพของลูกหน้ีไวเ้ป็นเกณฑ ์
ในการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีคา้งช าระ 
ค่าเผือ่การลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ 
กลุ่มบริษทัพิจารณาค่าเผือ่การลดมลูค่าสินคา้จากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ และตามสภาพปัจจุบนัของ
สินคา้คงเหลือเป็นเกณฑ ์ มลูค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บหมายถึง มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขาย หักดว้ยตน้ทุนส่วนเพ่ิม
จากการท าต่อเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูป หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการท าให้สินคา้นั้นพร้อมขายไดใ้นราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์    และมลูค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 
นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า หากคาดว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั ไม่ว่า
จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ย 
และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคล 
ซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล
เหล่านั้น 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
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ข. สรุปงบการเงิน 
สรุปงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : พนับาท) 
 

สินทรัพย์ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2557 % 2556 % 2555 % 
สินทรัพยห์มุนเวียน 
   เงินสดและรายการ 
        เทียบเท่าเงินสด 

 
129,142 

 
9.5 

 
150,493 

 
10.5 

 
327,082 

 
23.0 

  เงินลงทุนชัว่คราว 290,000 21.3 400,000 28.0 200,000 14.1 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 91,561 6.8 94,744 6.6 67,181 4.7 
  ลูกหน้ีชาวไร่ 24,831 1.8 39,645 2.8 49,733 3.5 
  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 436,666 32.1 339,472 23.8 356,818 25.2 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 972,200 71.5 1,024,354 71.7 1,000,814 70.5 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 23,354 1.7 23,354 1.6 23,354 1.6 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 347,151 25.5 367,506 25.7 380,464 26.8 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 6,751 0.5 4,038 0.3 4,579 0.3 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,094 0.7 7,895 0.6 6,730 0.5 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,760 0.1 1,759 0.1 4,204 0.3 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 388,110 28.5 404,552  28.3 419,331 29.5 

รวมสินทรัพย ์ 1,360,310 100.0 1,428,906 100.0 1,420,145 100.0 
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(หน่วย : พนับาท) 
หนีสิ้น และ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2557 % 2556 % 2555 % 
หน้ีสินหมุนเวียน 
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 
72,769 

 
5.4 

 
79,896 

 
5.6 

 
91,601 

 
6.4 

    ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 957 0.1 6,879 0.5 16,617 1.2 
    หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,346 0.2 3,029 0.2 2,767 0.2 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 77,072 5.7 89,804 6.3 110,985 7.8 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
    ภาระผกูพนัของ 
       ผลประโยชน์พนกังาน 

 
 
 

40,304 

 
 
 

2.9 

 
 
 

34,182 

 
 
 

2.4 

 
 
 

28,169 

 
 
 

2.0 
รวมหน้ีสิน 117,376 8.6 123,986 8.7 139,154 9.8 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
   ทุนเรียนหุ้น-มลูค่า หุ้นละ     
    1 บาท ทุนจดทะเบียน    
    381,146,251 หุ้น  
    ในปี 2555 - 2557  
    หุ้นท่ีออกและช าระแลว้ 
    381,145,725 หุ้น  
    ในปี 2555 - 2557    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.8 
  ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 68,000 5.0 68,000 4.8 68,000 4.8 
  ก  าไรสะสม 
      -จดัสรรเพ่ือส ารอง 
            ตามกฎหมาย 

 
 

38,115 

 
 

2.8 

 
 

38,115 

 
 

2.7 

 
 

38,115 

 
 

2.7 
    -ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 755,673 55.6 817,659 57.1 793,730 55.9 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,242,934 91.4 1,304,920 91.3 1,280,991 90.2 

รวมหน้ีสิน และส่วน 
ของผูถื้อหุ้น 

 
1,360,310 

 
100.0 

 
1,428,906 

 
100.0 

 
1,420,145 

 
100.0 
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สรุปงบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย : พนับาท) 

 
สินทรัพย์ 

งบการเงินรวม 

2557 % 2556 % 2555 % 
สินทรัพยห์มุนเวียน 
   เงินสดและรายการ 
      เทียบเท่าเงินสด 

 
172,884 

 
12.5 

 
175,934 

 
12.1 

 
354,251 

 
24.6 

  เงินลงทุนชัว่คราว 296,000 21.3 406,000 27.9 205,600 14.3 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 91,582 6.6 95,991 6.6 63,329 4.4 
  ลูกหน้ีชาวไร่ 24,831 1.8 39,645 2.7 49,733 3.4 
  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 436,666 31.5 339,472 23.4 356,818 24.7 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,021,963 73.7 1,057,042 72.7 1,029,731 71.4 
เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั - - 15,197 1.0 14,942 1.0 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 347,231 25.0 367,991 25.3 381,281 26.5 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 6,752 0.5 4,038 0.3 4,579 0.3 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,323 0.7 8,119 0.6 7,013 0.5 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,761 0.1 1,760 0.1 4,205 0.3 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 365,067 26.3 397,105 27.3 412,020 28.6 

รวมสินทรัพย ์ 1,387,030 100.0 1,454,147 100.0 1,441,751 100.0 
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(หน่วย : พนับาท) 
หนีสิ้น และ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบการเงินรวม 

2557 % 2556 % 2555 % 
หน้ีสินหมุนเวียน 
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 
74,187 

 
5.4 

 
81,671 

 
5.6 

 
93,435 

 
6.5 

    ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,664 0.1 7,165 0.5 17,237 1.2 
    หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  3,377 0.2 3,180 0.2 2,827 0.2 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 79,228 5.7 92,016 6.3 113,499 7.9 
ภาระผกูพนัของ   
   ผลประโยชน์พนกังาน 

 
40,304 

 
2.9 

 
35,302 

 
2.5 

 
29,588 

 
2.0 

รวมหน้ีสิน 119,532 8.6 127,318 8.8 143,087 9.9 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 
   ทุนเรียนหุ้น-มลูค่า หุ้นละ     
    1 บาท ทุนจดทะเบียน    
    381,146,251 หุ้น  
    ในปี 2555 - 2557 
    หุ้นท่ีออกและช าระแลว้ 
    381,145,725 หุ้น  
    ในปี 2558 - 2557 

 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 

27.5 

 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 

26.2 

 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 

 26.4 
  ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 68,000 4.9 68,000 4.7 68,000 4.7 
  ก  าไรสะสม 
      -จดัสรรเพ่ือส ารอง 
           ตามกฎหมาย 

 
 

38,115 

 
 

2.7 

 
 

38,115 

 
 

2.6 

 
 

38,115 

 
 

2.7 
    -ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 780,237 56.3 839,568 57.7 811,403 56.3 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น  1,267,498 91.4 1,326,829 91.2 1,298,664 90.1 

รวมหน้ีสิน  
และส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
1,387,030 

 
100.0 

 
1,454,147 

 
100.0 

 
1,441,751 

 
100.0 
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สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : พนับาท) 

 
รายการ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2557 % 2556 % 2555 % 
รายไดจ้ากการขาย  

1,386,116 
 

100.0 
 

1,407,756 
 

100.0 
 

1,466,095 
 

100.0 
ตน้ทุนขาย (1,140,891) (82.3) (1,112,922) (79.1) (1,108,121) (75.6) 
ก าไรขั้นตน้ 245,225 17.7 294,834 20.9 357,974 24.4 
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (22,921) (1.7) 11,157 0.8 8,410 0.6 
   รายไดอ่ื้น 19,476 1.4 19,196 1.4 17,813 1.2 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 241,780 17.4 325,187 23.1 384,197 26.2 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย (87,222) (6.3) (89,282) (6.3) (93,907) (6.4) 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (87,426) (6.3) (83,914) (6.0) (86,033) (5.9) 
รวมค่าใชใ้นการขายและบริหาร (174,648) (12.6) (173,196) (12.3) (179,940) (12.3) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 67,132 4.8 151,991 10.8 204,257 13.9 
   ภาษีเงินได ้ (9,360) (0.7) (19,918) (1.4) (33,367) (2.2) 
ก าไรส าหรับปี 57,772 4.1 132,073 9.4 170,890 11.7 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.15  0.35  0.45  
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษี 

 
(1,604) 

 
(1,427) 

 
- 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 56,168 130,646 170,890 
    

การแบ่งปันก าไรสุทธิ 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

 
56,168 

 
130,646 

 
170,890 

ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปี 817,659 793,729 676,199 
จดัสรรเพ่ือ 
      เงินปันผล 

 
(118,154) 

 
(106,716) 

 
(53,360) 

ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรส้ินปี 755,673 817,659 793,729 
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สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : พนับาท) 

 
รายการ 

งบการเงินรวม 

2557 % 2556 % 2555 % 
รายไดจ้ากการขาย 1,413,564 100.0 1,426,502 100.0 1,491,529 100.0 
ตน้ทุนขาย (1,140,891) (80.7) (1,112,921) (78.0) (1,110,786) (74.5) 
ก าไรขั้นตน้ 272,673 19.3 313,581 22.0 380,743 25.5 
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (29,633) (2.1) 17,717 1.3 11,596 0.8 
   รายไดอ่ื้น 19,786 1.4 19,116 1.3 17,738 1.2 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 262,826 18.6 350,414 24.6 410,077 27.5 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย (100,516) (7.1) (104,589) (7.3) (110,222) (7.4) 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (91,817) (6.5) (89,109) (6.3) (91,422) (6.1) 
รวมค่าใชจ่้ายในการขายแลบริหาร (192,333) (13.6) (193,698) (13.6) (201,644) (13.5) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  70,493 5.0 156,716 11.0 208,433 14.0 

   ภาษีเงินได ้ (10,067) (0.7) (20,898) (1.5) (34,371) (2.3) 
ก าไรส าหรับปี 60,426 4.3 135,818 9.5 174,062 11.7 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.16  0.36  

 
 

0.46  
 
 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษี 

 
(1,604) 

 
(936) 

 
- 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 58,822 134,882 174,062 
    

การแบ่งปันก าไรสุทธิ 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

 
58,822 

 
134,882 

 
174,062 

ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปี 839,568 811,403 690,701 
จดัสรรเพ่ือ 
      เงินปันผล 

 
(118,153) 

 
(106,717) 

 
(53,360) 

ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรส้ินปี 780,237 839,568 811,403 
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                                สรุปงบกระแสเงินสด                      (หน่วย : พนับาท) 
 

รายการ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2557 2556 2555 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
  ก  าไรก่อนภาษีเงินได ้

 
67,132 

 
 151,991 

 
204,257 

  รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ  
     จากกิจกรรมด าเนินงาน 
    ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 
 

(78) 

 
 

(846) 

 
 

1 
    กลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญ 41 - (447) 
    กลบัรายการขาดทุนจากการปรับลดมลูค่าสินคา้ 115 (2,823) (1,440) 
    ขาดทุน(ก าไร)จากการขายอุปกรณ์และตดัจ าหน่าย (1,763) 44 (3,214) 
    ค่าเส่ือมราคา 59,892 59,304 61,368 
    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - 2,635 4,679 
    ประมาณการหน้ีสินของผลประโยชน์พนกังาน 6,095 4,686 3,650 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 
     สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 

 
131,434 

 
214,991 

 
268,854 

สินทรัพยด์  าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
    ลูกหน้ีการคา้ 

 
3,302 

 
(26,570) 

 
(6,732) 

    ลูกหน้ีชาวไร่ 14,773 10,088 (20,465) 
    สินคา้คงเหลือ (97,309) 20,169 (19,120) 
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1) 2,445 849 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
    เจา้หน้ีการคา้ 

 
 (7,659) 

 
(8,316) 

 
19,698 

    ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 189 90 (380) 
    หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,299) (458) (28) 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 43,430 212,439 242,676 
    จ่ายภาษีเงินได ้ (16,080) (30,464) (19,955) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 27,350 181,975 222,721 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
    เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

 
110,000 

 
(200,000) 

 
 (50,000) 

    เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์ 1,892 152 5,303 
    เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (39,812) (49,913) (38,950) 
    เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,756) (2,258) (1,602) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 69,324 (252,019) (85,249) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
    จ่ายเงินปันผล 

 
(118,025) 

 
(106,545) 

 
(53,173) 
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เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (118,025) (106,545) (53,173) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ (21,351) (176,589) 84,299 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 150,493 327,082 242,783 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 129,142 150,493 327,082 
ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 
   1. เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
      อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าระหว่างปี 
      เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
      เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 

 
 

(39,624) 
(188) 

(39,812) 

 
 

(46,377) 
(3,536) 

(49,913) 

 
 

(42,566) 
3,617 

(38,949) 
  2. เงินสดจ่ายเงินปันผล   
      เงินปันผลจ่าย 
      เงินปันคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 
      เงินสดจ่ายเงินปันผล 

 
(118,154) 

129 
(118,025) 

 
(106,716) 

171 
(106,545) 

 
(53,360) 

187 
(53,173) 
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                                    สรุปงบกระแสเงินสด                      
                                                                                         (หน่วย : พนับาท) 
 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2557 2556 2555 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
  ก  าไรก่อนภาษีเงินได ้

 
70,493 

 
156,716 

 
208,433 

  รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิไดม้า  
        จากกิจกรรมด าเนินงาน 
    ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 
 

(78) 

 
 

(940) 

 
 

(2) 
    กลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญ 41 - (446) 
    กลบัรายการขาดทุนจากการปรับลดมลูค่าสินคา้ 115 (2,823) (1,440) 
    ขาดทุน(ก าไร)จากการขายอุปกรณ์และตดัจ าหน่าย (2,245) 24 (3,222) 
    ค่าเส่ือมราคา 60,279 59,698 61,749 
    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - 2,635 4,679 
    ประมาณการหน้ีสินของผลประโยชน์พนกังาน 6,120 5,001 3,727 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 
     สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 

 
134,725 

 
220,311 

 
273,478 

สินทรัพยด์  าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
    ลูกหน้ีการคา้ 

 
4,527 

 
(31,561) 

 
(2,239) 

    ลูกหน้ีชาวไร่ 14,773 10,089 (20,465) 
    สินคา้คงเหลือ (97,309) 20,169 (19,120) 
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1) 2,445 849 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
    เจา้หน้ีการคา้ 

 
(9,161) 

 
(8,389) 

 
20,426 

    ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 69 181 (380) 
    หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,299) (458) (93) 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 46,324 212,787 252,456 
    จ่ายภาษีเงินได ้ (16,371) (31,841) (21,261) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 29,953 180,946 231,195 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
    เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

 
110,000 

 
(200,400) 

 
(50,000) 

    เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน  15,197 (255) (270) 
    เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์ 2,406 172 5,312 
    เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (39,825) (49,976) (38,983) 
    เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,756) (2,258) (1,602) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 85,022 (252,717) (85,543) 
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กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
    จ่ายเงินปันผล 

 
(118,025) 

 
(106,545) 

 
(53,173) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (118,025) (106,545) (53,173) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ (3,050) (178,316) 92,479 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 175,934 354,250 261,772 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 172,884 175,934 354,251 
ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 

1. เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
         อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าระหว่างปี 
         เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 

 
 

(39,637) 
(188) 

(39,825) 

 
 

(46,440) 
(3,536) 

(49,976) 

 
 

(42,600) 
3,617 

(38,983) 
2. เงินสดจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจ่าย      
เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 

         เงินสดจ่ายเงินปันผล 

 
(118,154) 

129 
(118,025) 

 
(106,716)

 171 
(106,545) 

 
(53,360) 

187 
(53,173) 
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       2)  อตัราส่วนทางการเงิน 

 
อตัราส่วนทางการเงิน 

 
หน่วย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2557 2556 2555 2557 2556 2555 
อตัราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตวั          
    อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 
เท่า 

 
12.9 

 
11.5 

 
9.1 

 
12.6 

 
11.4 

 
9.0 

    อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 7.0 7.4 5.5 6.6 7.2 5.4 
    อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.3 1.8 2.4 0.3 1.8 2.4 
    อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 15.1 17.9 24.0 14.9 17.4 23.0 
    ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 24 20 15 24 21 16 
    อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 2.9 3.2 3.2 2.9 3.2 3.2 
    ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 124 113 113 124 113 113 
    อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 14.6 12.7 13.6 14.9 13.0 13.9 
    ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 25 28 26 24 28 26 
    Cash Cycle วนั 123 105 102 124 106 103 
ตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
    อตัราก าไรขั้นตน้ 

 
% 

 
19.3 

 
22.0 

 
25.5 

 
17.7 

 
20.9 

 
24.4 

    อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 5.7 8.4 12.0 5.1 8.6 12.1 
    อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 37.3 150.9 129.1 38.8 149.6 125.1 
    อตัราก าไรสุทธิ % 4.3 9.5 11.7 4.2 9.4 11.7 
    อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 4.7 10.3 13.9 4.5 10.2 14.0 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 
    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

 
% 

 
4.3 

 
9.4 

 
12.8 

 
4.1 

 
9.3 

 
12.7 

    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 33.8 52.2 59.8 32.9 51.2 59.1 
    อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
    อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
เท่า 

 
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

    อตัราการจ่ายเงินปันผล % 61.1 87.0 61.3 66.0 89.5 62.4 
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14)  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

1. ภาพรวมของการด าเนินงานท่ีผา่นมา 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตผกัแช่เยอืกแข็งเพ่ือการส่งออก ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดล้ดลงจาก

ปี 2556 จ านวน 59.6 ลา้นบาท ส่งผลให้ก  าไรสุทธิลดลง 75.4 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงจากการชะลอตวัของ
ผูบ้ริโภค ประกอบกบัผลิตภาพโดยรวมของบริษทัฯ ลดลงเน่ืองจากคุณภาพของวตัถุดิบ  

1.1 ผลการด าเนินงาน  
รายได้ 
ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั  1,413.6 ลา้นบาท ลดลง 12.9 ลา้นบาท หรือคิด

เป็น ร้อยละ 0.09 เม่ือเทียบกบัปี 2556 และในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วม เท่ากบั 1,403.7 ลา้นบาท ลดลง 
59.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 เม่ือเทียบกบัปี 2556 โดยในปี 2557 สาเหตุหลกัของรายไดร้วมท่ีลดลงเน่ืองจาก
ปริมาณการขายในปี 2557 เท่ากบั 22,778 ตนั ลดลง 1,591 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 6.5 เม่ือเทียบกบัปี 2556 จากการชะลอตวั
ของผูบ้ริโภค และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 29.6 ลา้นบาท ในปี 2557  ในขณะท่ีในปี 2556 มีก าไร 17.7 ลา้นบาท     

ต้นทุนขาย  
ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายเท่ากบั  1,140.9 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 28.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 2.5 เม่ือเทียบกบัปี 2556  เน่ืองจากในปี 2557 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายดา้นเช้ือเพลิงและพลงังานเท่ากบั 156.4 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 14.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 เม่ือเทียบกบัปี 2556 ประกอบกบัผลิตภาพ (Productivity) ในปี 2557 ลดลง 
เน่ืองจากคุณภาพของวตัถุดิบ เม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ีผา่นมา ท าให้ตน้ทุนขายเฉล่ียต่อหน่วยในปี 2557 เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 
เท่ากบั 4.42 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.7 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 192.3 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 

2556 เท่ากบั 193.7 ลา้นบาท ลดลง 1.4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7   
ภาษีเงินได้นิตบุิคคล  
ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จ านวน 10.1 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2556 

เท่ากบั 20.9 ลา้นบาท ลดลง 10.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.7 เน่ืองจากบริษทัฯ มีก าไรจากผลประกอบการลดลง ท า
ให้ภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2557 ลดลง 

ก าไรสุทธ ิ 
ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิเท่ากบั 60.4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.3 ของรายไดร้วม ลดลง

จากปี 2556 ท่ีมีก  าไรสุทธิเท่ากบั 135.8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.3 ของรายไดร้วม ส่งผลให้สัดส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้
ลดลงร้อยละ 5.0 หรือก าไรสุทธิลดลง 75.4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 55.5 เม่ือเทียบกบัปี 2556 เน่ืองจากเหตุดงัน้ี 

1. ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สืบเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศของลูกคา้ท่ียงัคงชะลอตวั 
2. ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 
3. ในส่วนของตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จากปัจจยัดา้นเช้ือเพลิงและพลงังานท่ีใชใ้นการผลิต, ผลิตภาพ 

(Productivity) ท่ีลดลง เน่ืองจากคุณภาพของวตัถุดิบ  
1.2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน  

 จากการท่ีประเทศคู่คา้ส าคญัของบริษทัฯ คือประเทศญ่ีปุ่น ประสบกบัสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัอยา่งต่อเน่ือง
ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ประกอบกบัการท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นมีมติปรับเพ่ิมภาษีมลูค่าเพ่ิม (VAT) จากเดิม 5% เป็น 8% ตั้งแต่วนัท่ี 1 
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เม.ย. 2557 รวมถึงทิศทางค่าเงินเยนท่ีอ่อนค่าลงจากการท่ีธนาคารกลางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศขยายมาตรการ QE เพ่ิมเติมจาก 60 
ลา้นลา้นเยนเป็น 80 ลา้นลา้นเยนต่อปี เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลให้ค่าเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
ประมาณร้อยละ 7.6 (จาก 106 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐมาท่ี 118 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงปลายปี 2557 ท่ีผา่นมา และ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูน้ าเขา้ท  าให้มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน แต่ไม่สามารถท่ีจะปรับราคาขายสินคา้ในประเทศให้สะทอ้นกบั
ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนได ้ เน่ืองจากจะกระทบต่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายในประเทศ ส่งผลให้บริษทัฯ ไม่สามารถขอปรับข้ึนราคา
สินคา้เพ่ือสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ ได ้ 

1.3 นโยบายและกลยทุธ์การจดัการ 
บริษทัมีนโยบายหลกัในการพฒันาคุณภาพสินคา้และการเพ่ิมผลิตภาพต่อไร่อยา่งต่อเน่ือง แต่ดว้ยเหตุท่ีค่าแรงท่ี

เพ่ิมข้ึนและการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร บริษทัจึงแกปั้ญหาดว้ยการน าเคร่ืองจกัรมาใชใ้นการเก็บเก่ียวบางส่วน
เพ่ือแทนแรงงานท่ีขาดแคลน แต่แผนดงักล่าวยงัไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีคาดไว ้ จากการท่ีเคร่ืองจกัรดงักล่าว ท าให้
คุณภาพวตัถุดิบดอ้ยลง ส่งผลให้ตน้ทุนการปลูกสูงข้ึน   

1.4 สายผลิตภณัฑ ์
บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผกัแช่เยอืกแข็ง ซ่ึงมีเพียงสายผลิตภณัฑเ์ดียว ประกอบดว้ย ถัว่แขกแช่แข็ง, ถัว่แระ

แช่แข็ง, ขา้วโพดหวานแช่แข็ง, ขา้วโพดฝักผอ่นแช่แข็ง และผกัผสมแช่แข็ง 
1.5 เปรียบเทียบกบัประมาณการ 
ในปี 2557 บริษทัฯมีปริมาณการขาย จ านวน 22,778 ตนั ลดลงจากประมาณการขาย จ านวน 2,222 ตนั หรือคิด

เป็น ร้อยละ 8.9 และลดลงจากปีก่อน จ านวน 1,591 ตนั หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.5 
1.6 ความเห็นของผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชี แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แบบไม่มีเง่ือนไข และไม่มีขอ้สังเกต 
1.7 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีเพียงการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ท่ีมีผล

บงัคบัใช ้แต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯอยา่งมีนยัส าคญั 
1.8 รายการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจ า 
บริษทัฯคืนเงินภาษีซ้ือท่ีไม่มีสิทธิขอคืน พร้อมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม รวมจ านวน 11.5 ลา้นบาท 

2. ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

2.1 สถานะและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั 
อตัราส่วนทางการเงิน งบการเงินรวม 

 2557 2556 2555 
อตัราส่วนก าไรขั้นตน้         % 19.29 21.98 25.53 
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย                % 4.27 9.52 11.67 
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม % 4.30 9.28 11.44 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น % 4.66 10.35 14.06 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม % 4.25 9.38 12.79 
ก าไรสุทธิ ต่อ หุ้น บาท 0.16 0.36 0.46 
เงินปันผล ต่อ หุ้น บาท ***0.10 0.31 0.28 
มลูค่าตามบญัชี ต่อ หุ้น  บาท 3.33 3.48 3.41 
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อตัราส่วนทางการเงิน งบการเงินรวม 
 2557 2556 2555 

มลูค่าสินทรัพยร์วมสุทธิ ต่อ หุ้น บาท 3.64 3.82 3.78 
                  หมายเหตุ  อตัราการจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานของปี 2557***  ยงัไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัมติของท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 
 

2.2 สาเหตุของการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 
 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2557 2556 +,- % 
ก าไรสุทธิ 60,426,087 135,817,973 (75,391,886) (55.51) 

 
ก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 จ านวน 75.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 55.5 เกิน
กว่าร้อยละ 20         มีสาเหตุของการเปล่ียนแปลงตามท่ีไดอ้ธิบายในขอ้ 1 ภาพรวมของการด าเนินงาน 

3. ความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์น 

3.1 ลูกหน้ีการคา้ 
 จากการท่ีบริษทัขายสินคา้ดว้ยการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ และเป็นการขายแบบ L/C. และ T/T.  มีระยะเวลาใน

การจดัเก็บหน้ี ประมาณ 18 – 25 วนั และลูกหน้ีการคา้ท่ีมีอยูเ่ป็นลูกหน้ีท่ีติดต่อคา้ขายกนัมาเป็นเวลานาน ท่ี

ผา่นมาไม่พบปัญหาหน้ีสูญ ดงันั้น บริษทัจึงไม่ไดต้ั้งส ารองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการคา้ 

3.2 สินคา้คงเหลือ 

 สินคา้ของบริษทัส่วนใหญ่เป็นสินคา้ก่ึงส าเร็จรูป เก็บรักษาในห้องเยน็อุณหภูมิ -20 องศา และเป็นสินคา้ท่ี

ผลิตไวเ้พ่ือส่งมอบให้ไดต้ลอดทั้งปี 

 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 438.9 ลา้นบาท หักส ารองสินคา้เส่ือมสภาพ จ านวน 2.2 

ลา้นบาท สุทธิ 436.7 ลา้นบาท  

3.3 เงินลงทุน ค่าความนิยม และการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษทัฯ ท าการบนัทึกการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์าจจะไม่ไดรั้บ
คืนหรือเม่ือมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน และไดท้  าการรับรู้บนัทึกรายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนแลว้  

3.4 ส่วนประกอบส าคญัของทรัพยสิ์นอ่ืนและสาเหตุของการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 
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3.5 เงินสด,รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว 

บริษทัฯมีเงินสด, รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว ลดลงจากปีก่อน 113 ลา้นบาท บริษทัฯน าไป
จ่ายลงทุนเพ่ือซ้ือสินคา้ 97 ลา้นบาท, ซ้ือเคร่ืองจกัรและปรับปรุงอาคาร 40 ลา้นบาท 

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

4.1 แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2557 2556 +,- 
Debt to Equity Ratio เท่า 0.09:1 0.10:1 (0.01):1 
Current Ratio เท่า 12.90 11.49 1.41 
Quick Ratio เท่า 6.97 7.31 (0.34) 

 
 แหล่งท่ีมาของเงินทุนไดม้าจากการด าเนินธุรกิจทั้งหมด และใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน มีเงินสดสุทธิไดม้า 

จ  านวน 29.9 ลา้นบาท, กิจกรรมลงทุน ลดลง จ านวน 85.0 ลา้นบาท และจ่ายปันผล จ านวน 118.0 ลา้นบาท 

 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพียง 0.09 ต่อ 1 ดงันั้น โครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯจึงมี

ความมัน่คงและเหมาะสม 

4.2 รายจ่ายลงทุน อธิบายวตัถุประสงคแ์ละแหล่งของเงินทุน 
บริษทัฯ ใชเ้งินทุนจากผลการด าเนินงานของบริษทัไปเพ่ือซ้ือสินคา้ จ  านวน 97 ลา้นบาท, ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 
จ านวน 40 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล จ านวน 118 ลา้นบาท 

4.3 ความเพียงพอของสภาพคล่อง 
บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง 12.9 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 6.97 เท่า ซ่ึงถือว่าเป็น
อตัราส่วนสภาพคล่องท่ีดีและมีเสถียรภาพ 

4.4 ความสามารถในการช าระหน้ี และการปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืท่ีส าคญั ความสามารถในการจดัหาแหล่ง
เงินทุนเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเกิดจากการกูย้มื คงมีเพียงภาระหน้ีสินทางการคา้ปกติ และภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ จากการท่ีบริษทัมีสภาพคล่องท่ีดี บริษทัจึงมีความสามารถในการช าระ
หน้ีเหล่าน้ีทั้งหมด 

5. ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 

 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทั 

 บริษทัฯ รับรู้และบนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเกษียณอายจุากการท างาน ตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 19 แลว้ 

 บริษทัฯ มีความสามารถในการช าระภาระผกูพนัท่ีเกิดข้ึนแลว้ และท่ีจะครบก าหนดในอนาคตและรวมถึง

ภาระนอกงบดุล เน่ืองจากบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีต ่ามาก และมีสภาพคล่องท่ีดี 
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6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

ปัจจยัภายนอก 
 บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจากการท่ีประเทศญ่ีปุ่นมีการปรับเพ่ิมอตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม และทิศทางค่าเงินเยนท่ี

อ่อนค่า มีผลต่อตน้ทุนน าเขา้ท่ีสูงข้ึน อาจมีผลต่อการบริโภคสินคา้ลดลง     

 อตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวน ท าให้บริษทัยงัคงใชน้โยบายลดความเส่ียงดว้ยเคร่ืองมือทางการเงินเหมือนเช่นปี

ท่ีผา่นมา  

 เน่ืองจากมาตรการรับจ าน าขา้วของรัฐบาลท่ีผา่นมา ท าให้เกษตรกรหันไปปลูกขา้วมากข้ึน แต่เม่ือนโยบายน้ี

มีการเปล่ียนแปลง ท าให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชในโครงการของบริษทัมากข้ึน ท าให้ผลผลิตมีโอกาส

ปรับตวัสูงข้ึน 

 จากแนวโนม้ราคาน ้ามนัในตลาดโลกลดลง อาจส่งผลกระทบท่ีดีแก่บริษทั ทั้งตน้ทุนการผลิตและค่าขนส่งท่ี

มีแนวโนม้ลดลงเช่นเดียวกบัทิศทางราคาของน ้ามนัโลก 

ปัจจยัภายใน 

 บริษทัมีนโยบายการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการวางแผนปรับปรุงวิธีการเก็บเก่ียวเพ่ือให้ผลิต

ภาพเพ่ิมสูงข้ึน 

 สภาพการแข่งขนัไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั จึงไม่มีผลการเปล่ียนแปลงดา้นการแข่งขนัในตลาดอยา่งมี

นยัส าคญั แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงนโยบายติดตามคู่แข่งขนัเดิมและคู่แข่งใหม่ท่ีจะเขา้มาในตลาดใน

อนาคตอยา่งต่อเน่ือง 
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การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
              บริษทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรองว่า  
ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  ไม่เป็นเทจ็  ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  
นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มลูท่ีดี  เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้ง

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้

ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษทัแลว้  ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการ

กระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกนั กบัท่ีบริษทัไดรั้บรอง ความถูกตอ้งแลว้  
บริษทัไดม้อบหมายให้ นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือช่ือของ นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์  ก  ากบัไว ้  บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูท่ีบริษทัไดรั้บรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
     
1 

                                                               
นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์

 
ประธานกรรมการ 

 

     
2 

                                                               
นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์

                        
กรรมการผูจ้ดัการ 

 

     
3 

                                                               
นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ 

                       
กรรมการบริหาร 

 

 
ผูรั้บมอบ
อ านาจ 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
นายวนัจนัทร์   ศิวบุณยวงศ ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย  
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ  ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั                                       
หมายเหตุ   รายละเอยีดอืน่เกีย่วกบักรรมการ  ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท                                       
สามารถดูข้อมูลได้จากข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ (ประวตักิรรมการ หน้า 23 – 31) 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 
นายประยรู  
    พลพิพฒันพงศ ์

ประธานกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริหาร                                  
ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 

พ่ีชาย นายประยทุธ  และนายประภาส                  
บิดานายองักรู 

นายประภาส  
     พลพิพฒันพงศ ์  

กรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการบริหาร                                                 
ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั  กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

                                                                          
นอ้งชาย  นายประยรู                                  
และนายประยทุธ 

นายสุวฒัน์  
      พงษภ์าสุระ     

กรรมการบริหาร                                                ผูมี้
อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั    กรรมการบริหารความ
เส่ียง                        ผูอ้นุมติัขอ้สนเทศ 

 
ไม่มี 

นายประยทุธ   
     พลพิพฒันพงศ ์   

กรรมการบริหาร  ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ                               
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ    
กรรมการบริหารความเส่ียง                                   
กรรมการผูมี้อ  านาจบริษทัยอ่ย 

                                                                       
นอ้งชายนายประยรู                                   
พ่ีชายนายประภาส 

นายองักรู   
     พลพิพฒันพงศ ์   

กรรมการบริหาร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ                           
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด   เลขานุการบริษทั                                    
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  กรรมการบริหารความ
เส่ียง   ผูอ้นุมติัขอ้สนเทศ                                  
กรรมการผูมี้อ  านาจบริษทัยอ่ย   

                                                                            
บุตรนายประยรู 

นายหลาน, มู่-ชิว  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไม่มี 
นายอ านวย 
      ยศสุข 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา-  
      ค่าตอบแทน 

 
ไม่มี 

นายอ าพล   
     รวยฟพูนัธ์ 

กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ                              
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

 
ไม่มี 

 
น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ       ไม่มี 
ดร. ภูษิต  
     วงศห์ล่อสายชล 

กรรมการอิสระ     กรรมการก ากบัดูแลกิจการ                                                                           
ไม่มี 

นายศกัดา   
     พิมเมือง 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี      ผูจ้ดัท  ารายงานขอ้สนเทศ                                      
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ         กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

อาย ุ55 ปี ,  การศึกษา : ปริญญาตรีบญัชี , 
MBA, การถือหุ้นในบริษทั – ไม่มี, 
ความสัมพนัธ์กบักรรมการ – ไม่มี,  ม.ค.
2536-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ.
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ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 
เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์                           

น.ส. ปิยะลกัษณ์  
     เช้ือผูดี้ 

ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน อาย ุ46 ปี, การศึกษา : ปริญญาตรีเทคโนโลย-ี 
การเกษตร, การถือหุ้นในบริษทั – ไม่มี, 
ความสัมพนัธ์กบักรรมการ – ไม่มี, ก.พ. 
2547-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการโรงงาน บมจ.
เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ 
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เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
                       บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั (บริษทั
ยอ่ย) ถือหุ้นจ านวน ร้อยละ 100 และกรรมการของบริษทัยอ่ยทั้งหมด จ านวน 5 คน ลว้นเป็นกรรมการตวัแทนจากบริษทั
ทั้งหมด ประกอบดว้ย 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกุล บจก. อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์  
1 นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ                     ประธานกรรมการ                             

ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 
2 นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ                    

ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 
กรรมการบริหาร               
ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

3 นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ              
ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 

กรรมการบริหาร                  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ    
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด            
เลขานุการบริษทั 

4 นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ                       
ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 

5 นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการ กรรมการบริหาร                         
ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 

 
 
 
สรุปฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
 
บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั 

                                                                                              (หน่วย : บาท) 
รายการ 2557 2556 2555 

สินทรัพยร์วม 49,875,030 64,920,191 58,202,265 
หน้ีสินรวม 2,186,459 19,880,406 17,458,310 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 47,688,571 45,039,785 40,743,955 
รายไดจ้ากการขาย 233,447,951 265,303,759 279,500,126 
รายไดร้วม 227,691,156 272,459,496 283,286,965 
ก าไรขั้นตน้ 27,447,899 18,789,913 22,768,804 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  2,648,786 4,295,830 3,156,776 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกบัหัวหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน  
                         และหัวหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 

หัวหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั หัวหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 
ช่ือ-นามสกุล: นายศกัดา  พิมเมือง ช่ือ-นามสกุล: นายสุพจน์  สุทธิประภา 
ต าแหน่ง: ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ต าแหน่ง: ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
อาย:ุ 56 ปี อาย:ุ 40 ปี 
วุฒิการศึกษา:  
-ปริญญาตรี-บญัชี 
-ปริญญาโท-บริหาร 
-หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 
13/2557) 

วุฒิการศึกษา: 
-ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-การเงิน มหาวิทยาลยั

รามค าแหง 

-หลกัสูตร Evaluating : A COSO Based Approach สมาคม

ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

-หลกัสูตร Consulting : Activities, Skills, Attitudes สมาคม

ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์: 
-ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ (ส.ค. 2534-
ปัจจุบนั)  
-กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (ก.พ. 
2547-ปัจจุบนั) 
-กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ (พ.ย.
2555-ปัจจุบนั) 
-นกัลงทุนสัมพนัธ์ (ม.ค. 2536-ปัจจุบนั) 

ประสบการณ์ : 
-ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่น

ฟดูส์ (2551-ปัจจุบนั) 

-Assistant Manager Operational Audit Division บมจ.โท

เท่ิล แอ็ดเซสคอมมนิูเคชัน่ (2548-2551) 

-หัวหนา้ทีมตรวจสอบสาขา United Oversea Bank (2546-

2548) 

-เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสาขา บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย 

(2539-2545) 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
บริษทัไม่ไดท้  าการประเมินราคาทรัพยสิ์น เน่ืองจาก 

1. บริษทัไม่มีการท ารายการระหว่างกนั ท่ีจะตอ้งแสดงราคาประเมินประกอบการท ารายการ 

2. บริษทัไม่มีการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นผลให้มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

3. บริษทัไม่มีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ ระหว่างรอบระยะเวลาบญัชี 
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