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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CM”) ด าเนินธุรกิจผลิตแปรรูปและจ าหน่ายผัก
แช่แข็ง เช่น ถัว่แระแช่แข็ง ถัว่แขกแช่แข็ง ขา้วโพดหวานแช่แข็ง ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แข็ง เพื่อการบริโภค บริษทัฯมี
สัดส่วนการจ าหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 98 โดยมีคู่คา้ที่ส าคัญคือประเทศญ่ีปุ่ น มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดในประเทศญ่ีปุ่ น ประมาณ ร้อยละ 9 ของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น และจ าหน่ายสินค้าในประเทศ 
ประมาณ ร้อยละ 2    

1.1 ปรัชญาองค์กร วสัิยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

ปรัชญาองค์กร 

     ความพงึพอใจสูงสุดของลูกคา้ คือ ความปรารถนาสูงสุดของเรา 

           วสัิยทศัน ์

เรามุ่งมัน่พฒันา เพือ่ความเป็นผูน้ าดา้นสินคา้เกษตรแช่แข็งและเกษตรแปรรูป 

             พนัธกิจ 

 บริษทัฯมุ่งพฒันา และสรรหาผกัที่มีคุณภาพ สดสะอาด ปลอดภยัจากสารเคมี                                              
และส่งมอบสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วตามที่ลูกคา้ตอ้งการ 

 บริษทัฯมุ่งบริหารกิจการใหม้ีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี โดยยดึหลกับรรษทัภิบาล 

   ค่านิยมองค์กร 

 จะปฏิบตัิต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม 

 จะค านึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ และบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

 จะสร้างภาวะผูน้ าใหเ้กิดขึ้นในบุคลากรทุกระดบั ส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศการท างานที่ด ี          
มีความสุข  และมีความปลอดภยัในการท างาน 

 จะสร้างสัมพนัธภาพที่ดีกบัสังคม ชุมชน และมุ่งรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 จะสร้างองค์กรคุณภาพ และมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 จะต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

 จะไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจการที่ละเมดิสิทธิมนุษยชน 
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      เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

 รักษาคุณภาพของสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานอยูเ่สมอ 

 มุ่งมัน่ผลิตสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 แสวงหาช่องทางการขยายธุรกิจ เพือ่ประโยชน์สูงสุดใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 ด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ไม่ท าลายสภาพแวดลอ้ม และส่งเสริมการอยูร่่วมกนั                                    
ดว้ยความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯกบัชุมชน  

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคญั 

พฤศจิกายน 2531 จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัฯดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ 10 บาทต่อหุน้ 

 เมษายน 2532 สร้างโรงงานแห่งที่ 1 ที่ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่บนเน้ือที่  15 ไร่ 36.6 ตรว. แลว้เสร็จใน
เดือนตุลาคม 2532 

กุมภาพนัธ์ 2553 เร่ิมมีรายไดจ้ากการด าเนินงาน 

ธนัวาคม 2534 เพิม่ทุนจดทะเบียน จาก 50 ลา้นบาท เป็น 125 ลา้นบาท  

 มกราคม 2536 ไดร้ับอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

 มกราคม 2536 เร่ิมท าการซ้ือ-ขายหลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใตช่ื้อยอ่ CM 

กุมภาพนัธ์ 2537 แปรสภาพจากบริษทัจ ากดั เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั  

มีนาคม 2537  สร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่ ต.แม่แฝกใหม ่อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บนเน้ือที่ 26 ไร่ 29.9 ตรว.  แลว้เสร็จและ
เร่ิมด าเนินการผลิตในเดอืนตุลาคม 2538 

พฤศจิกายน 2541 เพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 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 สร้างหอ้งเยน็ใหม่ ที่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บนเน้ือที่ 8 ไร่ 3 งาน 97 ตรว. แลว้เสร็จใน
เดือนกรกฎาคม 2548 

กรกฎาคม 2547 ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ากดั จากบริษทั ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
เพิม่ขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 

พฤษภาคม 2548 เพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 210 ลา้นบาท เป็น 315 ลา้นบาท 
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พฤษภาคม 2548 เปลี่ยนมูลค่าหุน้ จากเดิมมูลค่า 10 บาทต่อหุน้ เป็น 1 บาทต่อหุน้ 

พฤษภาคม 2550 เพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 315 ลา้นบาท เป็น 346 ลา้นบาท 

พฤษภาคม 2552 เพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 346 ลา้นบาท เป็น 381 ลา้นบาท 

สิงหาคม 2557 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัหาที่ดินและจดัตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ธนัวาคม 2557 บริษทัหยดุการจ าหน่ายสินคา้ผ่านบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) โดยด าเนินการจ าหน่าย
ดว้ยการส่งออกเองโดยตรง 

พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษทัฯมีมติใหจ้ดทะเบียนยกเลิกบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั 

มีนาคม 2559 บริษทัฯไดท้ าสัญญาจะเช่าที่ดินกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหนึ่งในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ เพือ่เตรียมด าเนินการลงทุนก่อสร้างโรงงานตามแผนการลงทุน 

ธนัวาคม 2559 บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) จดทะเบียนช าระบญัชีเสร็จส้ิน 

พฤษภาคม 2560 ลงทุนในบริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จ ากดั อตัราส่วน ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงิน
ลงทุน 37.50 ลา้นบาท 

การเปลี่ยนแปลงอ านาจในการควบคุมบริษทัฯในปีที่ผ่านมา 

“นายประยรู  พลพพิฒันพงศ์ ประธานกรรมการ หรือนายอังกูร  พลพิพฒันพงศ์ กรรมการผู ้จัดการ 
หรือนายประภาส  พลพพิฒันพงศ์ ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ”  

ในปี 2561 บริษทัฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ านาจการควบคุม 

การเปลี่ยนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจในปีทีผ่่านมา 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้, การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

  ในรอบ 3 ปี ทีผ่่านมา ไมม่ีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้, การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจ 

เหตุการณ์ส าคญัในปี 2561 

  ไม่ม ี
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัฯ 

 

 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไม่มกีารลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ทั้งทางตรงและทางออ้ม มี
เพยีงแต่เงินลงทุนในนิติบุคคลที่บริษทัถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10.00 แต่ไม่เกินร้อยละ 20.00 ดงัน้ี 

 บริษทั การประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

สัดส่วนการถือ
หุน้ (ร้อยละ) 

1 บริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซ 
แอนด์ ดราย จ ากดั 

ผลิต จ าหน่าย และส่งออกผลไม้แช่
แข็ ง  ผ ล ไม้อ บ แห้ ง  แล ะ อาห า ร
ส าเร็จรูปดว้ยกระบวนการ Freeze Dry 
รวมถึงเคร่ืองเทศ และเคร่ืองปรุง 

250,000,000 15.00% 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

1 บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั เป็นบริษทัที่ด าเนินธุรกิจดา้นการเกษตร ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจหลัก
ของบริษทัฯ การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯกบักลุ่มธุรกิจของผู ้ถือหุ้น
ใหญ่ ไม่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และไม่มีการถือหุ้นไขว้
ระหวา่งกนั โดยนายประยรู พลพพิฒันพงศ์ เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ ร้อยละ 
30  และเป็นผูถ้ือหุน้ในบริษทัฯ จ านวน 306,517 หุน้  คิดเป็น ร้อยละ 
0.08  

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 บริษัท เกษตรเหนือ จ ากัด ถือหุ้นใน
บริษทัฯรวมจ านวน 162,458,988 หุน้ คิดเป็น ร้อยละ 42.62  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

  โครงสร้างรายได ้                                                                                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

ผลิตภณัฑ์ 2559 % 2560 % 2561 % 
ผกัแช่แข็ง 1,465.50 100.0 1,357.89 100.0 1,265.51 100.0 
อื่น ๆ - - - - - - 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,465.50 100.0 1,357.89 100.0 1,265.51 100.0 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน 8.32  34.63  19.17  
รายไดจ้ากการลงทุน 5.23  6.62  4.17  
รายไดอ้ื่น 8.25  8.56  12.03  

รายไดร้วม 1,487.30  1,407.70  1,300.88  

( หน่วย : ลา้นบาท ) 
ตลาดผลิตภณัฑ์ 2559 % 2560 % 2561 % 

รายไดจ้ากการขาย - ต่างประเทศ 1,434.39 97.9 1,322.71 97.4 1,238.23 97.8 
รายไดจ้ากการขาย - ในประเทศ 31.11 2.1 35.18 2.6 27.28 2.2 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,465.50 100.0 1,357.89 100.0 1,265.51 100.0 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน 8.32  34.63  19.17  
รายไดจ้ากการลงทุน 5.23  6.62  4.17  
รายไดอ้ื่น 8.25  8.56  12.03  

รายไดร้วม 1,487.30  1,407.70  1,300.88  

 

วัฎจักร 
ของการประกอบธุรกิจ 

อัตราร้อยละ 
2559 2560 2561 

ไตรมาส 1 21.00 25.00 22.00 
ไตรมาส 2 29.00 27.00 26.00 
ไตรมาส 3 27.00 27.00 26.00 
ไตรมาส 4 23.00 21.00 26.00 

รวม             100.00             100.00             100.00 
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2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ์ 

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ เป็นผลิตภณัฑ์  ผกัแช่แข็ง  ซ่ึงเป็นการน าเอาผลผลิตทางการเกษตร เช่น ถัว่แระ, ถัว่
แขก, ขา้วโพดหวาน, แครอท, ขา้วโพดฝักอ่อน เป็นตน้ มาผ่านกระบวนการผลิต เช่น คดัเลือก, ตดัแต่ง, ลา้ง, ตม้
สุก แลว้น าไปท าการแช่เยอืกแข็ง และเก็บรักษาไวใ้นห้องเย็น เพื่อรอการคัดเกรด , บรรจุ และส่งออก โดยมี
ขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, GMP, GAP 
เคร่ืองจกัรมีความทนัสมยั ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพ สด สะอาด รสชาติอร่อยตรงตามที่ลูกคา้ตอ้งการ  

การส่งเสริมการลงทุน 

ปัจจุบนับริษทัฯไม่ไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษ ีจากบตัรส่งเสริมการลงทุน 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั  

นโยบายการตลาดในปีทีผ่่านมา 

ในปี 2561 บริษทัฯมีปริมาณการขาย 21,288 ตนั คิดเป็นมูลค่าขายทั้งส้ิน 1,265.51 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน 92.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.8  บริษทัฯเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ของผลิตภัณฑ์ถั่วแขกแช่แข็ง ถั่ว
แระแช่แข็ง และขา้วโพดหวานแช่แข็ง โดยมีสัดส่วนการส่งออกรวม ร้อยละ 97.85 และขายในประเทศ ร้อยละ 
2.15 และมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศญ่ีปุ่ น ประมาณ ร้อยละ 9 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นที่
ประเทศญ่ีปุ่ นน าเขา้จากประเทศอื่นๆ ส่วนระดบัความพงึพอใจของลูกคา้อยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก  

กลยทุธ์การแข่งขนั 

1. รับฟังเสียงลูกคา้ในทุกกลุ่มพร้อมทั้งตอบสนองความคาดหวงัและความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 

2. พฒันาคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานระดับสากล ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และส่ิงเจือปนอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. จดัส่งสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้อยูเ่สมอ  

4. พฒันาบุคลากรใหม้ีความรู้ ความสามารถ และด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด 
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จุดเด่น 

1. บริษทัฯมีความสัมพนัธ์ที่ดีกบัลูกคา้และด าเนินธุรกิจร่วมกนัเป็นระยะเวลายาวนาน 

2. ผู้บริหารระดับสูงของบริษทัฯ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ทางด้านการค้าผลิตผลทาง
การเกษตรมานานนบัสิบปี 

3. ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัฯ  เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี สด และมีความปลอดภยั  

4. พื้นที่เพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์   สามารถท าการปลูกไดเ้กือบตลอดทั้งปี      และปัญหาทางด้าน 
ภยัธรรมชาติ เช่น ลมพาย ุ ฝนตกหนกั น ้ าท่วมมีโอกาสนอ้ยกวา่ เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง เช่น จีน  
และไตห้วนั 

จุดดอ้ย 

1. ระยะทางการขนส่งสินคา้ทั้งทางบก และทางน ้า  เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในต่างประเทศแล้วไกลกว่า   
ท าใหบ้ริษทัฯมีตน้ทุนค่าขนส่งที่สูงกวา่ 

2. ขนาดของพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและกระจายอยูใ่นบริเวณกวา้ง  การควบคุมดูแลพื้นที่
การเพาะปลูก ท าไดย้าก เมื่อเทียบกบัคู่แข่งในต่างประเทศ 

ลูกคา้เป้าหมาย 

ลูกคา้หลกัของบริษทัฯคือ ผูน้ าเขา้  ผูค้า้รายใหญ่ ตัวแทนจ าหน่าย และลูกค้ารายย่อย ซ่ึงท าการกระจาย
สินคา้ไปยงัซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านคา้ปลีกต่างๆ และผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ของบริษทั
ฯส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มลูกคา้ระดบักลางขึ้นไป และกลุ่มลูกค้านักธุรกิจที่ต้องการสินค้าในรูปแบบ กึ่งส าเร็จรูป  
สะอาด  ถูกหลกัอนามยัและสะดวกในการบริโภค 

นโยบายการตั้งราคา 

บริษทัฯมีนโยบายที่จะจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในราคาที่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งจากทั้งในและต่างประเทศได ้

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยผ่านช่องทางการจ าหน่ายคือ 

1. จ าหน่ายผ่านผูน้ าเขา้และตวัแทนจ าหน่าย   

2. จ าหน่ายใหลู้กคา้โดยตรง    

สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 

ในปีที่ผ่านมา บริษทัฯจ าหน่ายสินค้าไปยงัต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา สวีเดน  
เดนมาร์ก ไตห้วนั จีน ร้อยละ 97.85 และลูกคา้ในประเทศ ร้อยละ 2.15 

ตลาดหลกัของบริษทัฯ คือ ประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงเป็นประเทศที่นิยมบริโภคสินค้าผักแช่แข็ง เนื่องด้วยสินค้ า
ของบริษทัฯมีคุณภาพดีกวา่ หรือเทียบเท่าสินคา้ของคู่แข่งในต่างประเทศ แต่ราคาถูกกวา่ ดงันั้น ระดับความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคที่มีต่อสินคา้ของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัที่ดีถึงดีมาก 
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สภาพการแข่งขนั 

สภาพการแข่งขนัไม่รุนแรงนกั เนื่องจากผลิตภณัฑ์ผกัแช่แข็ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการบริโภคใน
ปริมาณมาก และตลาดหลกัของบริษทัฯคือประเทศญ่ีปุ่ น ลูกค้าชาวญ่ีปุ่ นเป็นลูกค้าที่มีความต้องการบริโภค
สินคา้ในรูปแบบกึ่งส าเร็จรูป สด สะอาด ถูกหลกัอนามยั และสะดวกในการรับประทาน  ประกอบกับประเทศ
ไทย เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ และไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองภยัทางธรรมชาติ ต่างจากประเทศคู่แข่งขันคือ จีน ซ่ึง
มกัประสบปัญหาภยัทางธรรมชาติ ท าใหก้ารจดัส่งสินคา้ไม่สม ่าเสมอ ต่างจากสินคา้ของบริษทัฯที่สามารถจดัส่ง
สินคา้ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอตลอดทั้งปี 

คู่แข่งทางการคา้ของบริษทัฯเป็นคู่แข่งในต่างประเทศคือ ประเทศจีน ซ่ึงมีขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับ
บริษทัฯ โดยบริษทัฯมีศกัยภาพเพยีงพอที่สามารถท าการแข่งขนัได ้ทั้งในดา้นคุณภาพ ราคา และความสม ่าเสมอ
ในการจดัส่ง รวมถึงผูผ้ลิตบางรายในประเทศที่อาจผลิตสินคา้ทางการเกษตรแช่แข็งในประเภทเดียวกนั  

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑ์ 

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ผลิตจากวตัถุดิบที่รับซ้ือจากเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ โดยผ่านผูร้วบรวมวตัถุดิบ  
มีพื้นที่ครอบคลุม 16 จงัหวดัภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ฯลฯ โดยที่บริษทัฯจะเป็นผู ้
จดัหาเมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ ย และยาก าจดัศตัรูพชื ส ารองใหแ้ก่เกษตรกร และบริษทัฯจะรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรใน
ราคารับประกนั ในระหวา่งการเพาะปลูกจะมีเจา้หนา้ที่ซ่ึงเป็นพนักงานส่งเสริมการเกษตรของบริษทัฯ เป็นผู ้
คอยใหค้วามรู้ และใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกรในการดูแลรักษา การใส่ปุ๋ ย และก ากบัการใช้เคมีภัณฑ์ เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัยต่อผู ้บริโภค  และผลผลิตต่อไร่สูงสุด เมื่อผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได ้
บริษทัฯจะรับซ้ือในราคาประกนั และหกัค่าใชจ่้ายของเมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ ย และยาก าจัดศัตรูพืชออกจากราคารับซ้ือ
ผลผลิต 

ก าลงัการผลิต  ปริมาณการผลิต และมูลค่าการผลิต 

รายการ 2559 2560 2561 หน่วย 

ก าลงัการผลิตเต็มที่ของเคร่ืองจกัร 42,000 42,000 42,000 ตนั 

ปริมาณการผลิตจริง (ขึ้นอยูก่บัฤดกูาล และปริมาณวตัถุดิบ) 17,923 25,340 26,097 ตนั 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต 42.68 60.33 62.14 % 

อตัราการเพิม่ขึ้น (ลดลง) ของปริมาณการผลิต (15.08) 41.38 2.99 % 

อตัราการเพิม่ขึ้น (ลดลง) ของมูลค่าการผลิต (11.67) 17.75 4.10 % 
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สัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบ 

ในประเทศ- มีผูร้วบรวมวตัถุดิบ ประมาณ 200 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 

ต่างประเทศ- บริษทัฯน าเขา้วตัถุดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

น ้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการผลิตของบริษทัฯ  อาจจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  บริษทัฯจึงได้น าไปผ่าน
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย  เพือ่ใหคุ้ณภาพของน ้าทิ้งเป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด  ก่อนที่จะปล่อยลง
สู่ระบบระบายน ้า  ส าหรับเศษวตัถุดิบที่เหลือจากการผลิต  บริษทัฯจะจ าหน่ายในรูปของผลพลอยได้ เพื่อ
น าไปใชเ้ป็นอาหารสัตว ์ ท าใหไ้ม่มีของเสียในส่วนน้ีที่จะท าใหม้ีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯด าเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด บริษทัฯจึงไม่มีขอ้พพิาท หรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 

2.4 งานที่ยงัไม่ไดส่้งมอบ 

เน่ืองจากบริษทัฯผลิตสินคา้เพือ่เก็บไวข้ายตลอดทั้งปี และบริษทัฯจัดส่งสินค้าตามค าส่ังของลูกค้า อย่าง
สม ่าเสมอ ดงันั้น จึงไม่มีค าส่ังซ้ือที่ยงัไม่ไดส่้งมอบ 

3. ปัจจัยความเส่ียง 

บริษทัฯตระหนกัถึงความเส่ียงต่างๆ และพจิารณาติดตามผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเป็นความเส่ียงต่อการ
ด าเนินธุรกิจของกิจการอยูเ่ป็นระยะๆ  ทั้งน้ี เพือ่ใหก้ารพจิารณาและบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างรอบคอบและมี
ประสิทธิผล  บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู ้บริหาร กรรมการ
อิสระ และผูบ้ริหารระดบัสูงที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง เพือ่ท าหนา้ที่วเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงต่างๆ และประเมินความเส่ียงที่อาจ
เกิดขึ้น เพือ่หาวธีิการป้องกนัหรือบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเพือ่ทราบและพจิารณาอยา่งนอ้ยทุก 6 เดือน ความเส่ียง
ที่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

ความเส่ียงจากการผนัผวนของปริมาณและราคาของวตัถุดิบ 

เนื่องจากวตัถุดิบหลกัส าหรับการผลิตสินคา้แช่แข็งของบริษทัคือ ถัว่แระญ่ีปุ่ น ถั่วแขก และข้าวโพดหวาน ซ่ึง 
เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่อาจไดร้ับผลกระทบโดยตรงทั้งในดา้นปริมาณและราคาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ อาทิเช่นภยัแลง้ หรืออุทกภยั เป็นตน้ บริษทัฯจึงมีความเส่ียงในแง่ของความผันผวนของ
ปริมาณและราคาของวตัถุดิบที่จดัหาเขา้สู่โรงงานเพือ่การผลิตในแต่ละปี และส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการ
ผลิตและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

บริษทัฯด าเนินการบริหารความเส่ียงโดยการก าหนดราคารับซ้ือล่วงหน้ากับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกว่า 
20,000 ครอบครัว โดยไม่มีเกษตรกรรายใดที่บริษทัฯพึ่งพิงการซ้ือวตัถุดิบที่สูงกว่า ร้อยละ 20 ของมูลค่าวตัถุดิบ
ทั้งหมด นอกจากน้ี บริษทัฯมีการวางแผนเร่ืองการเพาะปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวตัถุดิบทางการเกษตรของบริษทัฯ 
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สามารถเพาะปลูกไดปี้ละ 2-3 ครั้ง ซ่ึงมีอายกุารเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณ 60-90 วนั บริษทัฯจึงสามารถด าเนินการ
เพิม่หรือลดปริมาณการเพาะปลูกในแต่ละรุ่นได ้เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ตลาด 

ความเส่ียงดา้นการพึ่งพงิตลาดต่างประเทศ 

ปัจจุบนับริษทัฯ ส่งออกผลิตภณัฑ์ผกัแช่แข็งไปยงัตลาดญ่ีปุ่ น ร้อยละ 93.62 ของยอดขายรวม  ซ่ึงการพึ่งพิง
ตลาดญ่ีปุ่ นในสัดส่วนที่สูงน้ี ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัฯอาจไดร้ับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นชะลอ
ตวั และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการคา้ของประเทศดงักล่าว 

อยา่งไรก็ตาม จากการที่ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทอาหาร ที่มีความจ าเป็นต่อ การด ารงชีพ 
และชาวญ่ีปุ่ นเองก็นิยมบริโภคผลิตภณัฑ์ ถัว่แระ และถัว่แขกแช่แข็ง ประกอบกบับริษทัฯมีความสัมพนัธ์ที่ดีกบัลูกคา้
ตลอดมา  ดงันั้น ผลกระทบจากการพึ่งพงิตลาดญ่ีปุ่ นเป็นหลกัจึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงไม่สูงนกั 

ความเส่ียงดา้นการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 

จากการที่บริษทัฯมีมูลค่าการส่งออกร้อยละ 97.85 ของยอดขายรวม และบริษทัฯขายสินค้าเป็นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาทั้งหมด  ดงันั้น บริษทัฯอาจไดร้ับผลกระทบ  อนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

มาตรการลดความเส่ียงในกรณีน้ี บริษทัฯไดท้ าสัญญาขายเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหนา้ ซ่ึงสามารถลดความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไดพ้อสมควร โดยบริษทัฯจะท าสัญญาขายเงินล่วงหน้าซ่ึงมีอายุของ
สัญญา 12 เดือน ใหเ้พยีงพอต่อประมาณการรายไดท้ั้งปี ท าใหบ้ริษทัฯสามารถป้องกันความเส่ียงจากความผันผวน
ของอตัราแลกเปลี่ยนไดสู้งสุด ประมาณ 8-10 เดือน 

ความเส่ียงดา้นปริมาณสารเคมีตกคา้งในสินคา้ 

ดา้นคุณภาพสินคา้ที่ตอ้งมีปริมาณสารเคมีตกคา้งไม่เกินมาตรฐานที่ลูกคา้ก าหนด ท าให้บริษทัฯมีความเส่ียงใน
ดา้นการรับคืนสินคา้จากลูกคา้ หากไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินคา้ใหม้ีปริมาณสารเคมีตามมาตรฐานที่ตกลงกับ
ลูกคา้ได ้ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้และบริษทัฯ 

มาตรการการควบคุมคุณภาพของสินคา้ ซ่ึงเป็นผลกระทบที่เกิดจากสารเคมีตกค้างนั้น บริษทัฯมีกระบวนการ
ตรวจสอบที่เขม้งวดตามมาตรฐาน GMP โดยบริษทัฯไดจ้ดัหาเคร่ืองตรวจหาสารเคมีตกค้างที่มีประสิทธิภาพสูง ซ่ึง
ปัจจุบนับริษทัฯมีอยูจ่ านวน 2 เคร่ือง สามารถตรวจหาสารเคมีตกค้างได้มากกว่า 250 ชนิด ในขณะที่บริษทัฯใช้
สารเคมี ประมาณ 20 ชนิด และในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏวา่มีรายการรับคืนสินคา้เนื่องจากมีปริมาณสารเคมีตกคา้งเกิน
กวา่มาตรฐานที่ก าหนด 

ความเส่ียงดา้นการขาดแคลนแรงงานในการผลิต 

เน่ืองจากขั้นตอนการผลิตสินค้าของบริษทัฯนั้นพึ่งพิงแรงงานบุคลากรเป็นส าคัญ รวมถึงตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในจงัหวดัเชียงใหม่มีการแข่งขนัสูงขึ้น จากธุรกิจอื่นๆ ที่ขยายตวั เช่นธุรกิจท่องเที่ยว ท าให้บริษทั
อาจประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือตน้ทุนค่าแรงงานที่สูงขึ้ น อันมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ รวมไปถึงการประกาศพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2560 ที่อาจท าใหต้ลาดแรงงานขาดแคลนแรงงานได ้
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บริษทัฯมีมาตรการบริหารความเส่ียง โดยการก าหนดอตัราค่าแรงที่จูงใจแรงงานใหท้ างานกบับริษทัฯ รวมไปถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่แรงงานจะไดร้ับ เช่นค่าครองชีพต่างๆ ทุนการศึกษาบุตรของแรงงาน รวมไปถึงการจัดอบรม
เพือ่พฒันาฝีมือแรงงานอยา่งต่อเนื่อง เพือ่ใหเ้กิดความรู้สึกที่ดีที่จะท างานร่วมกับบริษทัฯ  และจากการที่รัฐบาลมี
นโยบายผ่อนผนัแรงงานต่างดา้ว บริษทัจึงจา้งแรงงานต่างด้าวภายใต้กฏหมายพิเศษ ท าให้สามารถลดปัญหาด้าน
แรงงานไดพ้อสมควร 

ดา้นการบริหารจดัการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นตวัแทนกลุ่มผูถ้ือหุน้รายใหญ่  ซ่ึงมีประสบการณ์ในธุรกิจ
การเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน จ านวน 4 คน และกรรมการอิสระ จ านวน 4 คน ร่วมกันก าหนดนโยบายให้กับทาง
คณะผูบ้ริหาร ดูแลและควบคุมการด าเนินการของคณะผูบ้ริหารอยา่งต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

คณะผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยทีมผูบ้ริหารระดับสูง จ านวน 3 คน ซ่ึงแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ในการ
บริหารงานธุรกิจดา้นการเกษตรเป็นอย่างดี มีการกระจายอ านาจในการบริหารและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
รวมถึงมีการประชุมร่วมกนัเพือ่ตดัสินใจในประเด็นการบริหารงานที่ส าคญั 

การท างานของคณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ด าเนินงานภายใต้นโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯทุก
ครั้ง ที่ประชุมไดร้ายงานผลการด าเนินงาน และเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านได้ซักถามอย่างเป็นที่พอใจ ดังนั้น 
ความเส่ียงในการบริหารจดัการของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

ดา้นการเงิน  

บริษทัฯมีสินทรัพยร์วม จ านวน 1,559.00 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวม 134.29 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 8.61 ของ
สินทรัพยร์วม และมีส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,424.71 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 91.39 ของสินทรัพยร์วม  มีอัตราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.09:1 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่อง 12.94 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 5.45 เท่า 
ประกอบกบัวงเงินเครดิตที่สถาบนัการเงินทั้ง 5 สถาบนัที่บริษทัฯใชบ้ริการอยูต่่างเป็นวงเงินที่ไม่ตอ้งมีหลกัทรัพย์ค ้ า
ประกนัทั้งส้ิน แสดงถึงสถานะการเงินและความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ ที่ได้รับจากสถาบันการเงินอยู่ในระดับสูง 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดย้ดึหลกันโยบายการเงินที่เนน้ความรอบคอบ ท าให้ความเส่ียงด้านการเงินของบริษทัฯอยู่ใน
ระดบัต ่า 

ดา้นผูล้งทุน 

บริษทัฯมีผลประกอบการที่ดีและมีก าไรมาโดยตลอด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯมีก าไรสะสมที่ยงั
ไม่ไดจ้ดัสรรสุทธิจากส ารองตามกฎหมายทั้งส้ิน จ านวน 937.45 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 60.13 ของสินทรัพย์
รวม และ บริษทัฯสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้เป็นประจ าทุกปี  
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษทัฯมีสินทรัพยสุ์ทธิ ที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจตามงบการเงินปี ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 

ประเภท / ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า      
(ลา้นบาท) 

ภาระ
ผูกพนั 

ที่ดินอาคารส านกังานใหญ่ เลขที่ 149/32-34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริ
ยวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพฯ เน้ือที่ 54.4 ตรว.                                       

เป็นเจา้ของ 25.6 ไม่ม ี

ที่ดิน โรงงาน 1 เลขที่ 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   เน้ือที่ 15 ไร่ 
36.6 ตรว. 

เป็นเจา้ของ 3.1 ไม่ม ี

ที่ดิน โรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่เน้ือที่ 27 ไร่ 
3 งาน 98.9 ตรว. 

เป็นเจา้ของ 34.7 ไม่ม ี

ที่ดิน โรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่เน้ือที่ 15 ไร่ 
1 งาน 53.6 ตรว. 

เป็นเจา้ของ 7.2 ไม่ม ี

ที่ดิน โรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่เน้ือที่ 16 ไร่  
108.2 ตรว. 

เป็นเจา้ของ 9.6 ไม่ม ี

ที่ดิน โรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่เน้ือที่ 6 ไร่  
54.3 ตรว. 

เป็นเจา้ของ 3.2 ไม่ม ี

ที่ดินหอ้งเยน็ใหม่ เลขที่ 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เน้ือที ่8 
ไร่ 3 งาน 97 ตรว. 

เป็นเจา้ของ 5.4 ไม่ม ี

ที่ดิน ที่ อ.บางระก า จ.พษิณุโลก เน้ือที่ 154 ไร่  30 ตรว. เป็นเจา้ของ 15.4 ไม่ม ี

อาคารส านกังานใหญ่ 4 ชั้น 3 คูหา    เลขที ่149/32-34   ซ.แองโกลพลาซ่า   ถ.สุรวงศ ์ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

เป็นเจา้ของ 3.2 ไม่ม ี

อาคารโรงงาน 1 เลขที่ 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่ เป็นเจา้ของ 69.4 ไม่ม ี

อาคารโรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่ เป็นเจา้ของ 28.7 ไม่ม ี

อาคารหอ้งเยน็ เลขที่ 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่ เป็นเจา้ของ 31.9 ไม่ม ี

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นเจา้ของ 149.4 ไม่ม ี

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯไม่มีขอ้พพิาททางกฎหมายที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
อยา่งมีนยัส าคญั 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

ช่ือบริษทั บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์  จ ากดั  ( มหาชน ) 

ที่ตั้งส านกังาน 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ทะเบียนเลขที ่ 0107 537 000 513 

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

เวบ็ไซต์ www.cmfrozen.com 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผกัแช่แข็ง เช่น ถัว่แระ  ถัว่แขก  ขา้วโพดหวาน  แครอท  ขา้วโพดฝักอ่อน                               

ก าลงัการผลิต 42,000  ตนัต่อปี 

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

โทร. 053-844-961-4, 053-498-195-6 โทรสาร 053-498-199 

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

โทร. 053-848-088-94 โทรสาร 053-848-097 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 381,145,725 หุน้ ราคาหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นเงินรวม 381,145,725 บาท 

ทุนช าระแลว้ หุน้สามญั 381,145,725 หุน้ ราคาหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นเงินรวม 381,145,725 บาท 

นิติบุคคลที่บริษทัฯถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ช่ือบริษทั บริษทั ซิโน – ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จ ากดั 

ที่ตั้งส านกังานใหญ่ 130-132 ชั้น 15 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ถนนวทิย ุแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โรงงาน 99/13 ถ.พระราม 2 ต.บางน ้าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 

โทรศพัท์,โทรสาร โทรศพัท์ 02 263 2991  โทรสาร 02 263 2990  

E-mail st-fd@freezedry.co.th 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่าย ผลไม้สด ผลไม้แช่เยือกแข็ง และผลไม้อบแห้งและอาหารส าเร็จรูปด้วย
กระบวนการ Freeze Dry รวมถึงเคร่ืองเทศ และเคร่ืองปรุง 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 25,000,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นเงินรวม 250,000,000  บาท 

ทุนช าระแลว้ หุน้สามญั 25,000,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 10 บาท เรียกช าระแลว้  250,000,000  บาท 

สัดส่วนการถือหุน้ บริษทัฯถือหุน้ ร้อยละ 15 คิดเป็นเงิน 37,500,000 บาท 
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ขอ้มูลส าคญัอื่น                                                                                                                              

นายทะเบียนหุน้ บริษทั  ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จ ากดั                                                                                  
93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                                                                                 
ถ.รัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400                                                         
โทรศพัท์ 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991 

ผูส้อบบญัชี น.ส. นงราม เลาหอารีดิรก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4334                                                       
บริษทั เอเอสที มาสเตอร์  จ ากดั เลขที ่790/12 ทองหล่อทาวเวอร์                                                                    
ซ.ทองหล่อ 18  ถ.สุขมุวทิ 55  แขวงคลองตนั  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110                  
โทรศพัท์ 0-2381-5716, 0-2381-8016 

ที่ปรึกษากฎหมาย นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ์                                                                                                                        
เลขที่ 1 ซอยรามอินทรา 23 แยก 18 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 โทรศพัท์ 081-827-2961 

สถาบนัการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                         
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)                                                                                             
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)                                                                       
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ส่วนท่ี 2 

 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

 บริษทัฯมีทุนหุน้สามญัจดทะเบียน 381,145,725 บาท เรียกช าระแลว้ 381,145,725 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญ 
381,145,725 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท    

 บริษทัฯไม่มีหุน้ประเภทอื่น เช่น หุน้บุริมสิทธิ, ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้, หุน้กูแ้ปลงสภาพ เป็นตน้ 

7.2  ผูถ้ือหุน้   

รายช่ือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  มีดงัน้ี 

 

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่  

ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2560 ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2561 

จ านวนหุน้ ร้อยละ จ านวนหุน้ ร้อยละ 

1 บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั  

นายประยรู  พลพพิฒันพงศ์ 

นายเอกพงศ์  พลพพิฒันพงศ์ 

นายองักูร  พลพพิฒันพงศ์ 

นายนิรันดร์  พลพพิฒันพงศ์ 

นางจารุรัตน์  พลพพิฒันพงศ์ 

ด.ญ. ภณัฑิรา  พลพพิฒันพงศ ์

ด.ญ. อติภา  พลพพิฒันพงศ์ 

                                   รวม 

162,458,988 

306,517 

774,090 

3,702,600 

3,702,600 

181,500 

181,500 

181,500 

171,489,295 

42.62 

0.08 

0.20 

0.97 

0.97 

0.05 

0.05 

0.05 

44.99 

162,458,988 

306,517 

769,090 

3,702,600 

2,876,000 

181,500 

181,500 

181,500 

170,657,695 

42.62 

0.08 

0.20 

0.97 

0.75 

0.05 

0.05 

0.05 

44.77 

2 นายหลาน, มู่-ชิว และภรรยา 24,030,830 6.30 24,030,830 6.30 

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

4 นายประภาส  พลพพิฒันพงศ์ 9,102,800 2.39 9,102,800 2.39 

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

6 นายวชัระ จนัทร์เจริญกิจ 6,130,000 1.61 8,810,000 2.31 

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

ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2560 ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2561 

จ านวนหุน้ ร้อยละ จ านวนหุน้ ร้อยละ 

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

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

10 บริษทั ไทยเอ็นวดีีอาร์ จ ากดั 15,547,682 4.08 3,902,551 1.02 

รวม 274,160,039 71.93 264,363,308 69.35 

 

การถือหุน้ของบริษทัฯแบ่งตามสัญชาติผูถ้ือหุน้ 

 

ผูถ้ือหุน้ 

ณ  วนัที่  31  ธนัวาคม  2560 ณ  วนัที่  31  ธนัวาคม  2561 

จ านวนราย จ านวนหุน้ % จ านวนราย จ านวนหุน้ % 

สัญชาติไทย 2,889 293,580,540 77.03 3,015 293,580,540 77.03 

สัญชาติต่างดา้ว 34 87,565,185 22.97 34 87,565,185 22.97 

รวม 2,923 381,145,725 100.00 3,049 381,145,725 100.00 

ไตห้วนั 13 59,998,569 15.74 13 59,998,569 15.74 

ญ่ีปุ่ น 10 22,758,595 5.97 10 22,758,595 5.97 

ฮ่องกง 2 4,381,740 1.15 2 4,381,740 1.15 

สหรัฐอเมริกา 2 161,476 0.04 2 161,476 0.04 

อื่น ๆ  7 264,805 0.07  7 264,805 0.07 

บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้ือหุน้ใหญ่ ในอนัที่จะมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงาน
ของบริษทั 
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การกระจายตวัการถือหุน้ 

ของผูถ้ือหุน้ 

ณ  วนัที่  14 มีนาคม  2560 ณ  วนัที่  12  มีนาคม  2561 

จ านวนราย จ านวนหุน้ % จ านวนราย จ านวนหุน้ % 

กรรมการ และผูบ้ริหาร รวมถึงผูท้ี่
เกี่ยวขอ้ง และผูม้ีความสัมพนัธ์ 

22 223,206,958 58.56 22 222,595,058 58.40 

ผูถ้ือหุน้ มากกวา่ 5% โดยนบัรวม
ผูเ้กี่ยวขอ้งดว้ย 

1 19,057,313 5.00 1 19,057,313 5.00 

ผูถ้ือหุน้รายยอ่ย (Free float) 2,156 138,878,525 36.44 2,764 139,490,709 36.60 

ผูถ้ือหุน้ต ่ากวา่ 1 หน่วยการซ้ือขาย 202 2,929 - 205 2,645 - 

รวมทั้งส้ิน 2,381 381,145,725 100.00 2,992 381,145,725 100.00 

 

การกระจายตวัการถือหุน้ 

ของผูถ้ือหุน้ 

ณ  วนัที่  14  มีนาคม  2560 ณ  วนัที่  12  มีนาคม  2561 

จ านวนราย จ านวนหุน้ % จ านวนราย จ านวนหุน้ % 

ถือหุน้เกินกวา่ 0.5% 28 296,851,218 77.88 27 294,097,988 77.16 

ถือหุน้ไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต ่ากวา่ 1 
หน่วยการซ้ือขาย 

2,151 84,291,578 22.12 2,760 87,045,092 22.84 

ถือหุน้ต ่ากวา่ 1 หน่วยการซ้ือขาย 202 2,929 - 205 2,645 - 

รวมทั้งส้ิน 2,381 381,145,725 100.00 2,992 381,145,725 100.00 

 

 

ช่ือผูล้งทุนสถาบนัของบริษทัฯ 

ณ วนัที่ 14 มีนาคม 2560 ณ วนัที่ 12 มีนาคม 2561 

จ านวนหุน้ % จ านวนหุน้ % 

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

2 BNP Paribas Securities 47,800 0.01 47,800 0.01 

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

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

5 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จ ากดั (มหาชน) 88 - - - 
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ช่ือผูล้งทุนสถาบนัของบริษทัฯ 

ณ วนัที่ 14 มีนาคม 2560 ณ วนัที่ 12 มีนาคม 2561 

จ านวนหุน้ % จ านวนหุน้ % 

รวม 19,134,571 5.02 19,134,483 5.02 

ผูถ้ือหุน้ : สิทธิและความเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของผู ้ถือหุ้น  โดยมุ่งหวงัให้ผู ้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ
อยา่งเท่าเทียมกนัภายใตก้ระบวนการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  บริษทัฯจึงเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดย
การเสนอเร่ืองที่เห็นวา่ส าคญั  เพือ่บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี และเสนอช่ือบุคคลที่มี
ความรู้  ความสามารถและคุณสมบติัที่เหมาะสม  เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระของ
บริษทัฯ และสามารถส่งค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมได ้และ
บริษทัฯยงัตระหนกัถึงสิทธิของผูถ้ือหุน้ในการไดร้ับขอ้มูลของบริษทัที่ถูกตอ้ง เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียม
กนั เพือ่ประกอบการตดัสินใจในการประชุมผู ้ถือหุ้น ฉะนั้นในการประชุมผู ้ถือหุ้นทุกครั้ ง บริษทัฯจะจัดส่ง
หนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ รวมทั้งมี
ความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระต่อนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพือ่จดัส่งใหถ้ึงมือผูถ้ือหุ้นก่อน
วนัประชุม 21 วนั และผูถ้ือหุน้ยงัสามารถศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ ผ่าน เว็บไซต์ ของบริษทัฯ
อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้ เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด  
นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดอ้ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู ้ถือหุ้น โดยการก าหนด วนั 
เวลา และสถานที่ประชุมที่เขา้ถึงไดส้ะดวกและมีขนาดเหมาะสม เพือ่รองรับผูเ้ข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ 
และในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น หรือกรรมการ
อิสระของบริษทัฯคนใดคนหนึ่งเขา้ประชุมและลงมติแทนได้ 

การอ านวยความสะดวกในวนัประชุมผูถ้ือหุน้ 

ในวนัประชุมผูถ้ือหุน้ บริษทัฯใหค้วามส าคญักบัผูถ้ือหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งนกัลงทุนรายย่อย 
และนกัลงทุนสถาบนั จึงไดม้ีการก าหนดนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้กับผู ้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี หรือประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้โดยบริษทัฯท าการคดัเลือกสถานที่ประชุม ที่สะดวก
ต่อการเดินทาง รวมถึงการเดินทางดว้ยระบบขนส่งมวลชน และมีที่จอดรถเพียงพอส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล 
ก าหนดวนัประชุมที่ไม่ตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษห์รือวนัหยุดท าการ ก าหนดเวลาประชุมในช่วงเวลา 8.00 – 
16.00 น. จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยใช้ระบบ Barcode จัดให้มี
อากรแสตมป์เพือ่การมอบอ านาจเขา้ร่วมประชุม ผูถ้ือหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมก่อนการประชุม 2 
ชัว่โมงหรือในระหวา่งการประชุม เพือ่ใชสิ้ทธิในการออกเสียงในวาระที่ยงัมิไดม้ีการลงมติ     
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การประชุมผูถ้ือหุน้ 

คณะกรรมการบริษทัฯจดัใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับ
แต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี และการประชุมผูถ้ือหุน้วสิามญั กรณีขอมติพเิศษจากผูถ้ือหุน้  บริษทัฯให้ความส าคัญ
กบัผูถ้ือหุน้ทุกรายทั้งผู ้ถือหุ้นสถาบัน และผู ้ถือหุ้นรายย่อย  บริษทัฯจึงเชิญชวน และสนับสนุนให้ผู ้ถือหุ้น
สถาบนั และผูถ้ือหุน้รายยอ่ย เขา้ร่วมประชุม เพือ่ซกัถามขอ้สงสัย แสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบริษทัฯพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกัน 
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนอยา่งโปร่งใส ยตุิธรรม โดยจัดให้มีการประชุมเรียงตามวาระที่ก าหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชุม ส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ  บริษทัฯได้แยกเร่ืองให้ผู ้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งจดัใหม้ีตวัแทนของผูถ้ือหุน้ในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงเพื่อ
ความถูกตอ้ง และท าการเปิดเผยมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเวลา 9.00 น. ของวนัท า
การถดัจากวนัประชุมผูถ้ือหุน้ และจดัท ารายงานการประชุมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเผยแพร่รายงานการ
ประชุมต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายงานผ่านทาง เวบ็ไซต์ ของบริษทัฯ ภายใน 14 วนันับจาก
วนัประชุมผูถ้ือหุน้ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 

2. ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยูท่ ั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได้ 

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู ้ได้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพงึมีและจะพงึเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผู ้ออก
เสียงช้ีขาด 

7.3 การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

บริษทัฯ ออกหลกัทรัพย์เป็นหุ้นสามัญเท่านั้น ไม่ได้ท าการออกหลักทรัพย์อื่น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้ หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ เป็นตน้ 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล                                                                                                             

บริษทัฯมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ  เวน้แต่ในกรณีที่บริษทัฯมี
โครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพจิารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน 
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ประวตัิการจ่ายเงินปันผล  

จ่ายจากผลการ
ด าเนินงานของปี 

อตัรา                
( บาท/หุน้ ) 

จ านวนหุน้     
(หุน้) 

วนัที่ขึ้นเคร่ืองหมาย 
XD 

วนัจ่ายเงินปันผล 

2558 0.20 381,145,725 14-15 มี.ค. 2559 12 พ.ค. 2559 

2559 0.35 381,145,725 13-14 มี.ค. 2560 12 พ.ค. 2560 

2560 0.14 381,145,725 25,28 ส.ค. 2560 8 ก.ย. 2560 

0.20 12 มี.ค. 2561 14 พ.ค. 2561 

2561 0.10 381,145,725 24 ต.ค. 2561 8 พ.ย. 2561 

0.11*** 13 ม.ีค. 2562*** 9 พ.ค. 2562*** 

 

รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561 

ก าไรสุทธิงบการเงินรวม ลา้นบาท 119.56 196.38 160.41 97.48 

จ านวนหุน้ ลา้นหุน้ 381.14 381.14 381.14 381.14 

มูลค่าที่ตราไว ้ บาท / หุน้ 1.00 1.00 1.00 1.00 

ก าไรต่อหุน้ บาท / หุน้ 0.31 0.52 0.42 0.26 

มูลค่าตามบญัชี บาท / หุน้ 3.54 3.85 3.79 3.74 

เงินปันผล ลา้นบาท 76.23 133.40 129.59 80.04 

เงินปันผล บาท / หุน้ 0.20 0.35 0.34 0.21 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 63.76 67.93 80.79 82.11 

หมายเหตุ  ***อตัราการจ่ายเงินปันผล และวนัที่จ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานของปี 2561 ยงัไม่แน่นอน 
ขึ้นอยูก่บัมติของที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2562 ซ่ึงจะประชุมในวนัพธุที่ 24 เมษายน 2562 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประยรู พลพพิฒันพงศ์ ประธานกรรมการบริษทัฯ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายประภาส พลพพิฒันพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายองักูร พลพพิฒันพงศ์ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

4.  นายหลาน มู ่ชิว กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

5.  นายอ านวย ยศสุข กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

6. นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

7. ดร. ภูษติ วงศ์หล่อสายชล กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

8. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

โดยมีนายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพทิกัษ ์– ผูอ้  านวยการฝ่ายการบญัชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายอ านวย ยศสุข ประธานฯ กรรมการที่เป็นอิสระ 

2.  นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ 

3.  น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ 

นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ จบการศึกษาปริญญาโท-บริหารธุรกิจและการเงิน มหาวทิยาลยัคอร์แนล, สหรัฐอเมริกา, 
เป็นผูม้ีความรู้ดา้นบญัชีบริหารและการวเิคราะห์บญัชีเป็นอยา่งดี                                                                                                              
โดยมีนายวรีะวฒัน์ สกุลมีฤทธ์ิ –รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและ
หวัหนา้งานหน่วยงานตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                            

 

คณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประภาส พลพพิฒันพงศ์ ประธานฯ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายประยรู พลพพิฒันพงศ์ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายองักูร พลพพิฒันพงศ์ กรรมการผูจ้ดัการ, เลขานุการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายอ านวย ยศสุข ประธานฯ กรรมการที่เป็นอิสระ 

2.  นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

3. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

4.  นายประภาส พลพพิฒันพงศ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

5.  นายองักูร พลพพิฒันพงศ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

โดยมีนายวนัจนัทร์ ศิวบุณยวงศ์ – เป็นที่ปรึกษากฏหมายและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  ดร. ภูษติ วงศ์หล่อสายชล ประธานฯ กรรมการที่เป็นอิสระ 

2.  นายองักูร พลพพิฒันพงศ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

4.  นายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพทิกัษ ์ กรรมการ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 

5.  นายศกัดา พมิเมือง กรรมการและเลขานุการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

6.  นายวนัจนัทร์ ศิวบุณยวงศ ์ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากฎหมาย 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประภาส พลพพิฒันพงศ์ ประธานฯ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายองักูร พลพพิฒันพงศ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

3.  ดร. ภูษติ วงศ์หล่อสายชล กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

4.  นายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพทิกัษ ์ กรรมการ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 

5.  นายศกัดา พมิเมือง กรรมการและเลขานุการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
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ประวตัิกรรมการ 

1. นายประยรู พลพพิฒันพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการบริษทั) 

อาย ุ 85 ปี 

การศึกษา วชิาการบญัชี 

คุณวฒิุอื่น ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม DAP-15/2547 

ประสบการณ์การท างาน ประธานกรรมการและกรรมการผูม้ีอ านาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่น
ฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั                                                           
ประธานกรรมการ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 
ธ.ค. 2558 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น ไม่ม ี

ต าแหน่งในกิจการอื่น                                               
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ บจก.ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย – พ.ค. 2560 -ปัจจุบนั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั /             
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2561 คณะกรรมการบริษทั  7 / 7 ครั้ง                                                                                
คณะกรรมการบริหาร  7 / 7 ครั้ง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีที่เป็นกรรมการ วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 31 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2561 306,517 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 
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2. นายประภาส พลพพิฒันพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการบริหาร,ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง) 

อาย ุ 70 ปี 

การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม DAP-8/2547 

ประสบการณ์การท างาน กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-31 
ธ.ค.2558                                                                                              
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
2559-ปัจจุบนั                                                                                 
กรรมการผูม้อี  านาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-
ปัจจุบนั                                                                                             
กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น ไม่ม ี

ต าแหน่งในกิจการอื่น                                              
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั /              
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2561 คณะกรรมการบริษทั  7 / 7  ครั้ง                                                                                
คณะกรรมการบริหาร  7 / 7 ครั้ง                                                                                
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  2 / 2  ครั้ง                                                     
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  2 / 2 ครั้ง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีที่เป็นกรรมการ วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 31 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ  31 ธ.ค. 2561 ส่วนตวั     9,102,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  2.39                                                               
คู่สมรส             -        หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ     -                                                             
รวม          9,102,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  2.39 
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3. นายองักูร พลพพิฒันพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ) 

อาย ุ 49 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ -  มหาวทิยาลยัโคโลราโด, สหรัฐอเมริกา                                                        
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

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

ประสบการณ์การท างาน กรรมการบริหารและผจก.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์                                   
ตั้งแต่ 27 เม.ย.2543-ปัจจุบนั                                                                                     
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ตั้งแต่ 1 ก.พ.
2550-31 ธ.ค.2558                                                                          
กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูม้ีอ านาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ 
ตั้งแต่ 1 ม.ค.2559-ปัจจุบนั                                                                                                                                          
กรรมการผูม้อี  านาจ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 
ธ.ค. 2558 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น ไม่ม ี

ต าแหน่งในกิจการอื่น                                                      
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั /                         
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2561 คณะกรรมการบริษทั  7 / 7 ครั้ง                                                                              
คณะกรรมการบริหาร  7 / 7 ครั้ง                                              
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง                                                                                   
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง                                                                 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  2 / 2 ครั้ง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีที่เป็นกรรมการ วนัที่ 27 เมษายน 2543, 19 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2561 ส่วนตวั     3,702,600 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.96                                                                       
คู่สมรส       181,500 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  0.05                                                                  
บุตร            363,000 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10                                                                  
รวม         4,247,100 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ  1.11 



 

 

29 
 
 

 

4. นายหลาน มู่ ชิว 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 71 ปี 

การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม ไม่ม ี

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

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น ไม่ม ี

ต าแหน่งในกิจการอื่น                                                       
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั /                      
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2561 คณะกรรมการบริษทั  4 / 7 ครั้ง                                                     
คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหาร   1 / 1 ครั้ง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีที่เป็นกรรมการ วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 31 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2561 ส่วนตวั    18,886,724 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.96                                                             
คู่สมรส      5,144,106 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.35                                                                 
รวม         24,030,830 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  6.30 
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5. นายอ านวย ยศสุข 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธาน
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน) 

อาย ุ 82 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวทิยาลยัอริโซนา, 
สหรัฐอเมริกา                                                                                    
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวฒิุอื่น ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม DAP-15/2547 

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

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น ไม่ม ี

ต าแหน่งในกิจการอื่น                                                      
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ บจก.พริิยพลู อินเตอร์เนชัน่แนล (2529-ปัจจุบนั)                                                                                   
นายกสภามหาวทิยาลยัแม่โจ ้(2542-ปัจจุบนั) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั /                           
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2561 คณะกรรมการบริษทั  7 / 7  ครั้ง                                                                                    
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  ครั้ง                                                                            
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  2 / 2  ครั้ง   
คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหาร  1 / 1 ครั้ง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีที่เป็นกรรมการ วนัที่ 12 มีนาคม 2536, 26 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2561 667,920 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 
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6. นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 50 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน-มหาวทิยาลยัคอร์แนล, 
สหรัฐอเมริกา                                                                                 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม ไม่ม ี

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

กรรมการ บมจ.อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง (2556-2560) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น กรรมการ บมจ.อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง (2556-2560) 

ต าแหน่งในกิจการอื่น                                                         
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการบริหาร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบนั) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั /                     
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2561 คณะกรรมการบริษทั  7 / 7 ครั้ง                                                                                      
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  ครั้ง                                                                            
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  2 / 2  ครั้ง                                                      
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง                                   
คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 / 1 ครั้ ง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีที่เป็นกรรมการ วนัที่ 26 เมษายน 2549, 13  ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2561 71,874 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 

    

 

 

 

 



 

 

32 
 
 

7. ดร. ภูษติ  วงศ์หล่อสายชล          

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

อาย ุ 48 ปี 

การศึกษา ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลยัโนวาเซา้อีสเทิร์น, 
สหรัฐอเมริกา                                                                                  
ปริญญาเอก ครุศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                                                                 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลยัอินเดียนาโพลีส,สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโท บญัชี-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                                                                    
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม ไม่ม ี

ประสบการณ์การท างาน อาจารยป์ระจ า มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เร่ิม 1 มิ.ย. 2548-ปัจจุบนั                                                                                                                                                                             
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตออนไลน์                                          
เร่ิม 28 ก.ย. 2555-ปัจจุบนั                                                                                            
กรรมการอิสระ-บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 30 ม.ย.2553-
ปัจจุบนั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น ไม่ม ี

ต าแหน่งในกิจการอื่น                                                        
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั /                               
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2561 คณะกรรมการบริษทั  6 / 7 ครั้ง                                                                                   
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง                                    
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2 / 2 ครั้ง                                     
คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 / 1 ครั้ง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีที่เป็นกรรมการ วนัที่ 30 เมษายน 2553, 9 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2561 ไม่ม ี

 

 

 



 

 

33 
 
 

8. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม  

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 50 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท-บริหาร-สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาตรี-วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อุตสาหการ)-จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม DAP.67/2550, AACP.26/2560 

ประสบการณ์การท างาน กรรมการผูม้อี  านาจและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน-
บมจ.มัน่คงเคหะการ (2533-2558)                        

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น ไม่ม ี

ต าแหน่งในกิจการอื่น                                                        
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการผูม้อี  านาจ-บจก.สามคัคีซีเมนต์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั /                               
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2561 คณะกรรมการบริษทั  7 / 7  ครั้ง                                                                                    
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  ครั้ง                                             
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง                                         
คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 / 1 ครั้ง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีที่เป็นกรรมการ วนัที่ 26 เมษายน 2559, 3 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2561 ไม่ม ี
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ขอ้มูลที่ส าคญัอื่นของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

 ไม่มีกรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษทัสอบบญัชี
ภายนอกที่บริษทัฯใชบ้ริการอยู ่ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่มีกรรมการที่เป็นผู ้บริหารของบริษทัฯ ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
มากกวา่ 3 แห่ง 

 ไม่มีกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่นที่อยู่
นอกกลุ่มธุรกิจมากกวา่ 2 แห่ง 

 ไม่มีกรรมการอิสระของบริษทัฯ ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่น มากกวา่ 3 แห่ง 

 มีกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน ที่มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 
 
 

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทั ในรอบปี 2561 

                                  (หน่วย : หุน้) 

ช่ือ-นามสกุล         ต าแหน่ง ถือหุน้                            
ณ วนัตน้ปี 

ถือหุน้                      
ณ วนัส้ินปี 

เปลี่ยนแปลง  

1 นายประยรู พลพพิฒันพงศ์ 

ผูเ้กี่ยวขอ้งอื่น 

บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั 

กรรมการบริหาร 306,517 

4,476.690 

162,458,988 

167,242,195 

306,517 

3,645,090 

162,458,988 

166,410,595 

- 

(831,600) 

- 

(831,600) 

2 นายประภาส   พลพพิฒันพงศ ์ ส่วนตวั 

คู่สมรส 

รวม 

กรรมการบริหาร 9,102,800 

- 

9,102,800 

9,102,800 

- 

9,102,800 

- 

- 

- 

3 นายองักูร  พลพพิฒันพงศ์ 

                                      

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 

- 

- 

- 

- 

4 นายหลาน  มู่  ชิว 

                            

                           

ส่วนตวั 

คู่สมรส 

รวม 

กรรมการ 18,886,724 

5,144,106 

24,030,830 

18,886,724 

5,144,106 

24,030,830 

- 

- 

- 

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

6 นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการอิสระ 71,874 71,874 - 

7 ดร. ภูษติ  วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ - - - 

8 น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม กรรมการอิสระ - - - 

รวมการถือหุน้ของคณะกรรมการ 205,362,719 204,531,119 (831,600) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ที่ออกและเรียกช าระแลว้  53.88 53.66 (0.22) 
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การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร ตามค านิยามของ กลต. ในรอบปี 2561                     (หน่วย : หุน้) 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ถือหุน้                
ณ วนัตน้ปี 

ถือหุน้                
ณ วนัส้ินปี 

เปลี่ยนแปลง  

1 นายประยรู พลพพิฒันพงศ์ 

ผูเ้กี่ยวขอ้งอื่น 

บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั 

               รวม 

ประธานกรรมการบริษทั และ
กรรมการผูม้อี  านาจ 

306,517 

4,476,690 

162,458,988 

167,242,195 

306,517 

3,645,090 

162,458,988 

166,410,595 

- 

(831,600) 

- 

(831,600) 

2 นายประภาส 
พลพพิฒันพงศ์ 

ส่วนตวั 

คู่สมรส 

รวม 

ประธานกรรมการบริหาร และ 

กรรมการผูม้อี  านาจ 

9,102,800 

- 

9,102,800 

9,102,800 

- 

9,102,800 

- 

- 

- 

3 นายองักูร      
พลพพิฒันพงศ์ 

                                      

ส่วนตวั 

คู่สมรส 

บุตร 

รวม 

กรรมการผูจ้ดัการ และ 

กรรมการผูม้อี  านาจ 

3,702,600 

181,500 

363,000 

4,247,100 

3,702,600 

181,500 

363,000 

4,247,100 

- 

- 

- 

- 

4 นายเทวนิทร์  รุ่งรัตนพทิกัษ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน (CFO)    
เลขานุการบริษทั 

- - - 

5 น.ส. วริศรา  เก่งการคา้ ผูจ้ดัการทัว่ไป และรักษาการ          
ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน โรงงาน 2 

- - - 

6 นายรังสิต  โอเจริญ ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน โรงงาน 1 - - - 

7 น.ส. ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูด้ ี ผูจ้ดัการโรงงาน 1 - - - 

8 นายธรรมรัตณ์  เจริญสันติ ผูจ้ดัการโรงงาน 2 - - - 

9 นายสายรุ้ง บุญตอม ผูจ้ดัการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร - - - 

10 นายศกัดา  พมิเมอืง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (สมุห์บญัชี) - - - 
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คุณสมบตัิและขอ้พงึปฏบิตัิของกรรมการ และผูบ้ริหารที่ส าคญั 

1. เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  

2. ตอ้งไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษทัตรวจสอบบญัชีที่บริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

3. ตอ้งจดัท ารายงานการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเพือ่รายงานต่อ กลต. ภายใน 3 วนัท าการ และรายงานให้
เลขานุการบริษทั หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมายรับทราบ 

4. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร ใชข้อ้มูลภายในเพือ่การซ้ือ-ขายหลกัทรัพย ์

5. ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

6. การท ารายการระหวา่งกนัที่ส าคญัตอ้งไดร้ับการพจิารณาและอนุมตัิจากคณะกรรมการ 

 

ความหมายของคอลมัน์ A = จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ,  B = กรรมการบริษทัที่บริษทัไปลงทุน
เกิน 10%, C =  บริษทัจดทะเบียนอื่น,  D = ประสบการณ์การท างานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง,  E =ความรู้ด้านบัญชี  
(*อ่านงบการเงินได ้**วเิคราะห์งบการเงินได ้*** จบทางดา้นบญัชี), F = การอบรมการเป็นกรรมการในปีที่ผ่าน
มา  

รายช่ือกรรมการ ลกัษณะกรรมการ A B C D E F 

นายประยรู  พลพพิฒันพงศ์* กรรมการบริหาร -  -   - 

นายประภาส  พลพพิฒันพงศ์* กรรมการบริหาร - - -   - 

นายองักูร  พลพพิฒันพงศ์* กรรมการบริหาร - - -   - 

นายหลาน มู่ ชิว กรรมการไม่เป็นผูบ้ริหาร - - -  - - 

นายอ านวย  ยศสุข* กรรมการอิสระ 26 - - -  - 

นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์** กรรมการอิสระ 13 - - -  - 

ดร. ภูษติ  วงศ์หล่อสายชล*** กรรมการอิสระ 9 - - -  - 

น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม** กรรมการอิสระ 3 - - -  - 
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นิยามกรรมการอิสระ 

1. ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.50 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี
ใหน้บัรวมถึงหุน้ที่ถือโดยผูเ้กี่ยวขอ้งดว้ย เขม้กวา่ขอ้ก าหนดของ กลต. ทีก่  าหนดไวไ้ม่เกิน ร้อยละ 1.0 

2. เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่น ไดไ้มเ่กิน 3 แห่ง  เขม้กวา่ขอ้ก าหนดของ กลต. ที่ก าหนดไวไ้ม่เกิน 5 
แห่ง 

3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนกังาน ลูกจา้ง ที่ปรึกษาที่ไดร้ับเงินประจ า หรือมีอ านาจควบคุม
บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั หรือบริษทัที่ผูถ้ือหุน้รายใหญ่เขา้ไปถือหุน้ทั้งทางตรง
และทางออ้ม หรือเป็นบุคคลที่มีความขดัแยง้ โดยตอ้งไมม่ีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพผูส้อบบญัชีแก่บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ที่เกี่ยวขอ้งกนั หรือนิติบุคคลทีม่ีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
2 ปี   

5. มีความเป็นอิสระและไม่เกี่ยวขอ้งกบัฝ่ายบริหารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั  

6. ไม่เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่นในกลุ่มของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั 
หรือบริษทัที่ผูถ้ือหุน้รายใหญ่เขา้ไปถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

7. กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการเงินและบญัชีเป็นอยา่งดี 

8. ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

9. ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด 

 

บทบาท หนา้ที่ของประธานกรรมการ 

1. หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ ในการพจิารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู ้
ถือหุน้ 

2. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของกรรมการ ในการก ากบั ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานที่ก าหนดไว  ้

3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

4. เป็นผู ้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผู ้ถือหุ้น มีการ
ลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจดัการ) 

อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษทั อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจดัการ) 

1. คณะกรรมการมีหนา้ที่ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึง
การดูแล และจัดการบริษัทให้เ ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

2. ก าหนดวสัิยทศัน์  ทิศทาง  และกลยทุธ์ของบริษทั 

3. ใหค้วามเห็นชอบ กลยุทธ์ และนโยบายที่ส าคัญ รวมถึง
วตัถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษทั 
รวมทั้งติดตามดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามแผนงานที่ก าหนด 

4. จดัใหม้ีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบ
บญัชี รวมทั้งดูแลใหม้ีระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

6. ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความ เส่ียงอย่า ง
ครอบคลุม และดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบ หรือกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

7. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
ระดบัสูงที่เหมาะสม เพือ่ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งในระยะส้ัน
และระยะยาว 

8. ดูแลใหม้ีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถ้ือหุน้แต่ละกลุ่ม และ
ผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

9. ใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ 
และมีมาตรฐานสูง 

10. เป็นผูน้ าและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบตัิงานที่ดี 

1. ก าหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการด าเนินงาน
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงค์ของบริษทั โดย
มุ่งสร้างความมัน่คง และประโยชน์สูงสุดใหก้บับริษทั 

2. ก ากับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตาม
นโยบายที่ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

3. มี อ านาจอนุมัติ และท านิติ กรรม  ภ ายใต้กรอบที่
คณะกรรมการบริษทัก าหนด 

4.กระท าการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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อ านาจอนุมตัิของคณะกรรมการบริษทั 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจะด าเนินการไดต้่อเมื่อไดร้ับการอนุมตัิจากมติที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้ของบริษทั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. การอนุมตัิงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 

2. การอนุมตัิจดัสรรก าไร 

3. การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผูต้อ้งออกตามวาระ หรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่ม
จ านวน 

4. การอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 

5. การเลือกตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 

6. การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ การแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั 

7. การเพิม่ทุน การลดทุน การโอนส ารองเพือ่ชดเชยผลขาดทุนสะสม การจ่ายเงินปันผล การเสนอขาย
หรือจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหม่ การออกหุน้กู ้

8. การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ที่มีขนาดรายการ มากกวา่หรือเท่ากบั 15% 

9. การขายหรือโอนกิจการบริษทัฯ การซ้ือหรือรับโอนกิจการอื่น  การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับ
การใหเ้ช่ากิจการของบริษทั 

10. การควบรวมกิจการ การเลิกกิจการ  

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการของบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 8 คน ดงัน้ี 

กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร               3                  คน 

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร          1                  คน 

กรรมการที่เป็นอิสระ                   4                  คน 

ประธานกรรมการบริษทัฯ  แมจ้ะมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตกบักรรมการผู ้จัดการ แต่ก็มีความเห็นใน
การด าเนินงานที่เป็นอิสระต่อกนั  ประกอบกบัโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบด้วยกรรมการที่
เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงในจ านวนกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร มีกรรมการที่เป็นอิสระ 
เป็นจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ หรือไม่น้อยกว่า 3 คน ท าให้สามารถตรวจสอบการบริหารงานได้
อยา่งอิสระ ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจึงมัน่ใจไดว้า่ ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่าง
บริสุทธ์ิ ยตุิธรรม มีความเสมอภาค เท่าเทียมกนั ในฐานะที่เป็นตวัแทนของผูถ้ือหุน้และมีการถ่วงดุลอ านาจกัน
อยา่งเหมาะสม  
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การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพือ่ใหม้ีการแบ่งแยกบทบาทอยา่งชดัเจน 

การประชุมคณะกรรมการ 

1. บริษทัฯก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี โดยก าหนดให้มีการประชุมอย่าง
สม ่าเสมอ ไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอยา่งนอ้ย และกรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว โดยในปี 2562 
ก าหนดการประชุมดงัน้ี 

ประชุมครั้งที ่ วนั-เดือน-ปี 

1 วนัจนัทร์ วนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2562 

2 วนัพธุ วนัที่ 24 เมษายน 2562 

3 วนัจนัทร์ วนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 

4 วนัองัคาร วนัที่ 13 สิงหาคม 2562 

5 วนัจนัทร์ วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

6 วนัจนัทร์ วนัที่ 16 ธนัวาคม 2562 

2. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ร่วมกนัพจิารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุม  

3. จดัใหม้ีการส่งหนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหน้า 
อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพือ่ใหม้ีเวลาพจิารณาขอ้มูลอยา่งเพยีงพอ 

4. ก าหนดใหม้ีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ เมื่อมีการพจิารณาลงมติใน
เร่ืองส าคญั ๆ เช่น รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษทัและบริษทัย่อย  ที่มีผลกระทบ
ส าคญัต่อบริษทัฯ การขยายโครงการลงทุน การก าหนดระดบัอ านาจบริหารงาน การก าหนดนโยบายบริหาร
การเงินและการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ 

5. ในที่ประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในวาระที่พจิารณา ตอ้งออกจากที่ประชุม ก่อนเร่ิมการ
พจิารณาในวาระนั้น ๆ 

6. กรรมการทุกคนมีสิทธ์ิที่จะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารการประชุม และเอกสาร
ส าคญัอื่นๆ หากมีขอ้สงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจดัการตอ้งด าเนินการเพือ่ตอบขอ้สงสัยนั้น 

7. เลขานุการบริษทัฯหรือผูไ้ดร้ับมอบหมาย ตอ้งจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว ้
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การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

รายช่ือ 

วาระ           
การด ารง
ต าแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง), % การเขา้ประชุมฯ 

(ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุม จ านวน  7 ครั้ง) 

การประชุมวาระปกต ิ การประชุมวาระพเิศษ รวม % 

1.นายประยรู  พลพพิฒันพงศ์ 3 ปี 7 / 7 - 7 / 7 100 

2.นายประภาส  พลพพิฒันพงศ์ 3 ปี 7 / 7 - 7 / 7 100 

3.นายองักูร  พลพพิฒันพงศ ์ 3 ปี 7 / 7 - 7 / 7 100 

4.นายหลาน  มู่  ชิว 3 ปี 4 / 7 - 4 / 7 57.14 

5. นายอ านวย  ยศสุข 3 ปี 7 / 7 - 7 / 7 100 

6.นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ 3 ปี 7 / 7 - 7 / 7 100 

7.ดร.ภูษติ  วงศ์หล่อสายชล 3 ปี 6 / 7 - 6 / 7 85.71 

8.น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม 3 ปี 7 / 7 - 7 / 7 100 

กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของการประชุมทั้งปี 2561 
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การเขา้ร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ แต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ คณะ    
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ    
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ    
กรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ   
กรรมการ
ก ากบัดูแล
กิจการ 

คณะ   
กรรมการ 
บริหาร         

ความเส่ียง 

คณะ   
กรรมการ  
ที่ไม่ใช่
กรรมการ 
บริหาร 

จ านวนครั้งของการประชุมในปี 2561 7 4 2 2 2 1 

การเขา้ประชุมของกรรมการแต่ละคน       

1.  นายประยรู  พลพพิฒันพงศ์ 7 / 7      

2.  นายประภาส  พลพพิฒันพงศ ์ 7 / 7  2 / 2  2 / 2  

3.  นายองักูร  พลพพิฒันพงศ์ 7 / 7  2 / 2 2 / 2 2 / 2  

4.  นายหลาน มู ่ชิว      1 / 1 

5.  นายอ านวย  ยศสุข  4 / 4 2 / 2   1 / 1 

6.  นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์  4 / 4 2 / 2 2 / 2  1 / 1 

7.  ดร. ภูษติ  วงศ์หล่อสายชล    2 / 2 2 / 2 1 / 1 

8.  น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม  4 / 4 2 / 2   1 / 1 

9.  นายเทวนิทร์  รุ่งรัตนพทิกัษ ์    2 / 2 2 / 2  

10.  นายศกัดา  พมิเมือง    2 / 2 2 / 2  
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8.2 ผูบ้ริหาร  เจา้หนา้ที่ระดบับริหารและจดัการ  

(ก) ผูบ้ริหาร ตามค านิยามของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

รายช่ือ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา 

1 นายประยรู  พลพพิฒันพงศ์ ประธานกรรมการบริษทั  

และผูม้ีอ านาจลงนาม 

วชิาการบญัชี และ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  

     มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

2 นายประภาส  พลพพิฒันพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร  

และผูม้ีอ านาจลงนาม 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

3 นายองักูร  พลพพิฒันพงศ์ กรรมการผูจ้ดัการ, ผูม้ีอ านาจลง
นาม และผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัโคโลราโด, 
สหรัฐอเมริกา                                                        
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

4 นายเทวนิทร์  รุ่งรัตนพทิกัษ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน (CFO) 
เลขานุการบริษทัฯ 

ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ (การเงิน) - มหาวทิยาลยั เบอร์
มิงแฮม ซิต้ี, องักฤษ 

ปริญญาตรี-บริหารธุรกิจ-มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

5 น.ส. วริศรา  เก่งการคา้ ผูจ้ดัการทัว่ไปและรักษาการ
ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน โรงงาน 2 

ประกาศนียบตัรชั้นสูง  

6 นายรังสิต  โอเจริญ ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน โรงงาน 1 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

7 น.ส. ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูด้ ี ผูจ้ดัการโรงงาน 1 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยกีารอาหาร 

8 นายธรรมรัตณ์  เจริญสันติ ผูจ้ดัการโรงงาน 2 ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล, ปริญญาโท-Agro 
Industry Management 

9 นายสายรุ้ง บุญตอม ผูจ้ดัการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ปริญญาตรี เกษตรศึกษา (พชืสวน)  

10 นายศกัดา  พมิเมอืง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (สมุห์บญัชี) ปริญญาตรี บญัชี, ปริญญาโท-บริหาร 
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(ข) เจา้หนา้ระดบับริหาร และจดัการ 

รายช่ือ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา 

1 นายอภิเดช  กุลประยงค ์ รองผูจ้ดัการโรงงาน 2 ปริญญาตรี เทคโนโลยอีุตสาหกรรมอาหาร 

2 นายบุญมี  สมญั รองผูจ้ดัการโรงงาน 1 ปริญญาตรี พชืไร่ 

3 นายถนอม  ไชยวงศ ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ ปริญญาโท วทิยาศาสตร์อาหาร 

4 นายชาญวทิย ์ สุวรรณรัตน์ รองผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์อาหาร 

5 นายธนะเมศฐ์  สุทธา รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ปริญญาตรี บญัชี, ปริญาโท-บริหารธุรกิจ 

6 นายวรีะวฒัน์ สกุลมีฤทธ์ิ รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปริญญาตรี บญัชี 

7 นายวทิยา  ก าลงัเก่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน ปริญญาตรี บญัชี, ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ 

8 น.ส. รตินุช  วอ่งวศิวกิจ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดอาวโุส ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์, ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ 

9 นายวเิศษ  ววิฎิฏ์กุลธร ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ปริญญาตรี-บริหารธุรกิจ 

10 นายชยัวฒัก์ ตรียานุรักษ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน ปริญญาโท-การจดัการ 
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ผงัองค์กร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
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8.3 เลขานุการบริษทัฯ 

บริษทัฯจดัใหม้ีเลขานุการบริษทั เพือ่ท าหนา้ที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานในเร่ือง
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 ใหค้ าแนะน าเบื้องตน้แก่กรรมการเกี่ยวกับ ข้อก าหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
บริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม ่า เสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ 

 จดัการประชุมผูถ้ือหุน้ และประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั 
และขอ้พงึปฏิบตัิต่าง ๆ  

 บนัทึกรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานข้อสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบ และข้อ 
ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

 ติดต่อและส่ือสารกบัผูถ้ือหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้ับทราบถึงสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษทัฯ 

 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ 

โดยมีนายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพทิกัษ ์– ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการบริษทัฯ 

การศึกษา 

- ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวทิยาลยัเบอร์มิงแฮมซิต้ี ประเทศองักฤษ 

- ปริญญาตรี-บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

ความรู้ดา้นบญัชี  

- มีความรู้ดา้นบญัชีบริหารและการวเิคราะห์บญัชีเป็นอยา่งดี 

ประสบการณ์  

- Chiangmai Frozen Food PCL,- Financial Controller, Jan. 2016-Present 

- Absolute Advisory Co., Ltd.,- Manager, May 2012-June 2015    

- Qatar Petrochemical Thailand,- Sales Executive, June 2008-July 2010   

- Seabra Trans International Co., Ltd. – Sales Executive, Jan. 2005-May 2008 
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การอบรม  

- CFO in Practice (Certification Program) รุ่น 7/2017 สภาวชิาชีพการบญัชี,           

-  ACPG-22/2015, CSP.84/2017 

- Level II CFA Candidate 

- SEC Financial Advisor Licenses 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน และโปร่งใส ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่
จะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการ และผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติที่บริษทัฯต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
กรรมการตรวจสอบ ไดร้ับค่าตอบแทนเพิม่ตามปริมาณงานที่เพิม่ขึ้น 

8.4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ท าหน้าที่ เสนอแนะค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษทัฯ คณะอนุกรรมการ กรรมการผู ้จัดการ กรรมการบริหารและผู้บริหาร
ระดบัสูง ที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิม่ขึ้น เพือ่เป็นแรงจูงใจใหก้บักรรมการ ผู ้บริหาร ในการ
บริหารงานอยา่งเต็มก าลงัความรู้ ความสามารถ และตามปริมาณงานที่เพิม่ขึ้นของกรรมการ เพือ่ให้
บริษทัฯมีความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื มีผลประกอบการที่ดี เพื่อเป็นผลตอบแทนให้กับผู ้ถือหุ้น 
พนกังาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

8.4.2 หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน  
บริษทัฯพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือ

รายงานขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือเท่ากับ
ค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา และเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถที่
จะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการและผู้บริหารที่บริษทัต้องการ เพื่อเสนอให้ผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็น
ประจ าทุกปี โดยบริษทัฯมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะอนุกรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ภาระหนา้ที่ที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 

8.4.3 โครงสร้างค่าตอบแทน  
- กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 คน ไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการรายปี 400,000 บาท/

ปี/คน  

- กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 5 คน ได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายปี 400,000 
บาท/ปี/คน, ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการ ตามปริมาณงาน
ที่เพิม่ขึ้น 40,000บาท/เดือน และกรรมการตรวจสอบ 2 คน ไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการ 
ตามปริมาณงานที่เพิม่ขึ้น 20,000 บาท/เดือน/คน  
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- ค่าตอบแทนอื่น – กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และคณะอนุกรรมการทุกคณะ ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนอื่น เช่น เบี้ยประชุม, โบนสั, เบี้ยประกนัชีวติ, รถประจ าต าแหน่ง เป็นตน้ 

- กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ไดร้ับค่าตอบแทนอื่น ประกอบดว้ย เงินเดือน, โบนสั, ค่าครอง
ชีพ, เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 3%, รถประจ าต าแหน่ง เป็นตน้ 

- ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดร้ับค่าตอบแทน ประกอบดว้ย เงินเดือน, โบนสั, ค่าครองชีพ, เงิน
สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 3%, รถประจ าต าแหน่ง เป็นตน้ 

8.4.4 จ านวนค่าตอบแทน  

ในปี 2561 บริษทัฯไดจ่้ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร มีรายละเอียด ดงัน้ี 

คณะกรรมการ                                                                                                ( หน่วย : บาท ) 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 2560 2561 

1.  นายประยรู  พลพพิฒันพงศ์ ประธานกรรมการบริษทัฯ 400,000 400,000 

2.  นายประภาส  พลพพิฒันพงศ ์ ประธานกรรมการบริหาร 400,000 400,000 

3.  นายองักูร  พลพพิฒันพงศ์ กรรมการผูจ้ดัการ 400,000 400,000 

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

5.  นายอ านวย  ยศสุข กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

6. นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

7. ดร. ภูษติ  วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

8. น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

ค่าตอบแทนอื่น เช่น เบี้ยประชุม, โบนสั, เบี้ยประกนั เป็นตน้ ไม่ม ี ไม่ม ี

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 3,200,000 3,200,000 

                   กรรมการตรวจสอบ                                                                                          (  หน่วย : บาท ) 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 2560 2561 

1.  นายอ านวย  ยศสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ 480,000 480,000 

2.  นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 

3.  น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 960,000 960,000 
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กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 

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

เงินเดือน 9 22,185,360 10 22,757,220 

โบนสั,ค่าบ าเหน็จ 9 7,911,875 10 5,337,079 

ค่าครองชีพ 9 70,200 10 69,550 

สมทบประกนัสังคม 9 81,000 10 80,250 

สมทบส ารองเลี้ยงชีพ 9 665,561 10 660,667 

รวม 9 30,913,996 10 28,904,766 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 35,073,996  33,064,766 

 

8.5 ทรัพยากรบุคคล ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

รายการ ชาย หญิง รวม 

ฝ่ายบริหาร / ธุรการ 30 49 79 

ฝ่ายจดัการ / ฝ่ายผลิต / ช่างเทคนิค 84 26 110 

พนกังานรายวนั, รายเหมา 445 1,179 1,624 

รวม 559 1,254 1,813 

- บริษทัฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานหรือข้อพิพาทแรงงานอย่างมีนัยส าคัญ ในระยะ 3 ปี      
ที่ผ่านมา 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั้ งที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2562 มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที่บริหารและจดัการ หวัหนา้แผนก จ านวนเงิน 2,924,000.00 บาท  
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และเพิม่ความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุน และผู ้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  จึง
ไดก้ าหนดนโยบายการด าเนินงาน เพือ่ก ากบัดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลกัส าคญั ดงัน้ี 

1. บริษทัฯจะปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

2. คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะสร้างความเจริญเติบโตที่ย ัง่ยนืของบริษทัในระยะยาว โดยจะ
บริหารกิจการของบริษทัฯดว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมาย 
และจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งน้ีคณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูถ้ือหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ ตลอดจนจะดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าของตนเอง 

3. บริษทัฯจะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ         
แก่ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 

4. บริษทัณจะด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ และจะบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม  

5. บริษทัฯได้ก าหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการด าเนินงานของบริษทัที่ส าคัญไว้ล่วงหน้าทุกปี   
คณะกรรมการบริษทัฯ จะใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน โดยจะก ากบัดูแล
ฝ่ายบริหารใหด้ าเนินการตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ 

6. บริษทัฯไดจ้ดัท าจริยธรรมธุรกิจ เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนยดึถือปฏิบตัิ  

 

ภาวะผูน้ าและวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการ ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่
ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความมั่นคง
สูงสุดใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์  พนัธกิจของบริษทัฯ ปรับปรุง
จริยธรรมธุรกิจ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และนโยบายด้านอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ที่มีอยูใ่นปัจจุบนัและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นประจ าอยา่งนอ้ยทุก ๆ 5 ปี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการได้ท าการ
ทบทวนวสัิยทศัน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษทัแล้ว มีความเห็นว่า วิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ยงัมีความ
ทนัสมยั สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด าเนินธุรกิจใหม้ีความประสบความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี  
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการได้ดูแลบริหารงานอย่างระมัดระวงั และรอบคอบ  เพื่อป้องกันความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์  เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึง
รายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกนั และได้พิจารณาตามความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบทุกครั้ง  โดยก าหนดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคา และเง่ือนไข 
เสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ าเป็น ไวใ้น
รายงานประจ าปี และแบบ 56-1  ตลอดจนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อข้อมูลทั่วไป 
และรายการบญัชีกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการรับรู้ และตระหนกัถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษทัฯกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหวา่งกนั และดูแลให้
มัน่ใจวา่ ผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งหลายไดร้ับการคุม้ครอง และการปฏิบัติด้วยดี  โดยบริษทัฯให้ความส าคัญต่อสิทธิ
ของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผู ้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้ี พนักงาน และค านึงถึงความ
ปลอดภยัและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  สิทธิ
มนุษยชน และการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น  โดยก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนกังานอยา่งชดัเจนไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ และก าหนดเป็นนโยบายไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จัดให้มี
ช่องทางที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนต่อบริษทั ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติ
ของบริษทัฯ ไม่วา่จะโดยกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังาน ทั้งน้ี บริษทัฯใหค้ ามัน่วา่การร้องเรียนของผูม้ีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ยอ่มไดร้ับความคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นความลบั บริษทัจะด าเนินการตรวจสอบตามกระบวนการที่
ก าหนดไวแ้ละหาแนวทางแกไ้ขโดยเร็ว   

จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการไดอ้นุมตัิระเบียบวา่ดว้ยจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือ คู่มือกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน 
เพือ่ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัยดึถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอเป็นปกติวสัิย ซ่ึงกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดล้งนามรับทราบเอกสารเกี่ยวกบัระเบียบดงักล่าว และยนืยนัการปฏิบัติตาม ซ่ึง
ถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบตัิงานของบริษทัฯ อีกทั้งคณะกรรมการไดม้อบหมายใหม้ีผูร้ับผิดชอบ ท าหนา้ที่
ติดตามผลการปฏิบตัิอยา่งต่อเนื่อง และปรับปรุงระเบียบดงักล่าวใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ จริยธรรมธุรกิจ ไดร้ับการ
ทบทวน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

การก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัมีความตั้งใจอยา่งยิง่ที่จะสร้างกระบวนการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นมาตรฐานและ
ใหก้ระจายการปฏิบติัไปสู่พนกังานทุกระดับทั่วทั้งบริษทั เพื่อให้เกิดวฒันธรรมการก ากับดูแลกิจการ อย่าง
แทจ้ริง  จึงขอใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ยดึถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  นโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการ ไดร้ับการทบทวน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั้ งที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2562 
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การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บริษทัฯใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ และถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายในการด าเนินธุรกิจ 
ซ่ึงบริษทัก าหนดไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ หวัขอ้ การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น และก าหนดไวใ้นนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่  เพือ่ใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน
ทุกคนยดึถือปฏิบติัและในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหบ้ริษทัฯประกาศแสดงเจตนารมณ์ เพือ่เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต และในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั้ งที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัจดัท า นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์
อกัษร เพือ่เป็นแนวทางการปฏิบติัที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจและมุ่งพฒันาไปสู่องค์กรแห่งความย ัง่ยนื และเมื่อ
วนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษทัฯสมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย เพื่อร่วม
รณรงค์ใหทุ้กองค์กรตระหนกัถึงผลกระทบของการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไดร้ับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบตัิฯ เมื่อวนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  นโยบายต่อต้านการทุจริต ได้รับการทบทวน จากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2562 

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพือ่ช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริหาร 

แต่งตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2543 ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร จ านวน 3 คน โดยก าหนด
อ านาจหนา้ที่ ไวด้งัน้ี 

1. ก าหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
วตัถุประสงค์ของบริษทัฯ โดยมุ่งสร้างความมัน่คงและประโยชน์สูงสุดใหก้บับริษทัฯ 

2. ก ากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. มีอ านาจอนุมัติการลงทุนซ้ือทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่นและ/หรือกู ้ยืม เ งินได้ในวงเงินตามที่
คณะกรรมการบริษทัฯก าหนด 

4. กระท าการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษทัฯมอบหมาย 

นายประยรู  พลพพิฒันพงศ์ ประธานกรรมการ หรือนายองักูร  พลพพิฒันพงศ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
หรือนายประภาส  พลพพิฒันพงศ์ ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ” โดยใหม้ีผลตั้งแต่
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

แต่งตั้งขึ้ นเมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2541 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย
กรรมการ 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ และกรรมการอิสระ 1 คน  คือ นาย อ าพล  รวยฟูพนัธ์  
เป็นผูม้ีความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายอ านวย  ยศสุข                    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายอ าพล   รวยฟพูนัธ์             กรรมการตรวจสอบ 

3. น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม           กรรมการตรวจสอบ             

โดยมีนายวีระวัฒน์  สกุลมีฤทธ์ิ - รองผู ้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบทั้งคณะ เป็นกรรมการอิสระ 

2. กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน จบการศึกษาดา้นบญัชีหรือมีความรู้ด้านบัญชีและการ
วเิคราะห์งบการเงินเป็นอยา่งดี 

อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. มีอ านาจหนา้ที่ในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก 

2. มีอ านาจหนา้ที่ในการเสนอแต่งตั้ง โยกยา้ย และเลิกจา้งผูต้รวจสอบภายใน 

3. ท าการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

4. ตรวจสอบความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

5. ตรวจสอบความเพยีงพอของการป้องกนัความเส่ียง และการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

6. สอบทานและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตาม
นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ อยา่งเคร่งครัด 

7. จดัท ารายงานการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ปฏิบตัิงานอื่นใดเกี่ยวกบักิจกรรมตรวจสอบตามที่คณะกรรมการบริษทัฯมอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

แต่งตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีจ านวน 5 คน 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการบริหาร 2 คน และที่ปรึกษากฎหมายเป็นที่ปรึกษา โดย
กรรมการอิสระ ท าหนา้ที่เป็นประธานฯ มีอ านาจหนา้ที่ในการสรรหาผูม้ีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการ 
ตามข้อก าหนดของบริษทัฯ และมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยฯ์ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอ
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ต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ ง และมีอ านาจหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ เพือ่เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการบริษทัฯน าเสนอที่
ประชุมผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมตัิ 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

        ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มีการประชุม จ านวน 2 ครั้ง คณะกรรมการ
ไดป้ระชุมและสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 1) นายประภาส พล
พพิฒันพงศ์ 2) ดร. ภูษติ วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้จิารณาแล้ว
มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระเป็นผู ้มีความรู้  ความสามารถ ตามข้อก าหนดความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของกรรมการ (Board skill matrix) และมีคุณสมบตัิตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
ที่ไดร้ับคดัเลือกใหเ้สนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระของบริษทั อีกทั้งได้อุทิศตน
ในการท าหนา้ที่กรรมการบริษทัมาอยา่งต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยา่งมาก จึงเห็นสมควรเสนอ
ใหก้รรมการที่ครบวาระ 3 คน   คือ 1) นายประภาส พลพพิฒันพงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) 
น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  พร้อมกันน้ีได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการแลว้ มีความเห็นวา่ ค่าตอบแทนที่กรรมการไดร้ับในปัจจุบนั เป็นค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม
กบัหนา้ที่การปฏิบตัิในฐานะกรรมการบริษทั 

        บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระของ
บริษทัแทนกรรมการอิสระที่ครบวาระ โดยในปีน้ี บริษทัเปิดโอกาสให้เสนอรายช่ือได้ตั้งแต่วนัที่ 26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนถึงวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เมื่อครบก าหนดเวลา ปรากฎว่าไม่มีผู ้ถือหุ้น
รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายช่ือบุคคลเพือ่การดงักล่าว 

        คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่
บริษทัจะได้รับเป็นส าคัญ ท าการทบทวนกฎบัตรให้มีความทันสมัย และพิจารณาค่าตอบแทนอย่าง
สมเหตุสมผล โดยใชเ้กณฑ์ขอ้มูลในอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือเท่ากบัค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา และได้มีการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นการประเมินผลรายปี ส าหรับผลการ
ประเมินในปี 2561 ไดค้ะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 95.63 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

   แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีกรรมการจ านวน 
5 คน ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการก ากับ
ดูแลกิจการอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมาจากกรรมการอิสระ และนายวนัจันทร์  ศิวบุณยวงศ์ เป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท านโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่
ท าหนา้ที่ก ากบัดูแล เช่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ เ ป็น
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มาตรฐานสากล และใหค้ าแนะน าแก่กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงานของบริษทัฯในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กรอบ และหลกัเกณฑ์ของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพือ่ใหก้ารท าหนา้ที่ของกรรมการ และการบริหาร
จดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปดว้ยดี มีผลในทางปฏิบตัิ และมีความต่อเนื่องอยา่งเหมาะสมเป็นไปตามความ
คาดหวงัของผูถ้ือหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม   

รายงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

              ในปี 2561 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีการประชุม จ านวน 2 ครั้ ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 

1.  รับทราบผลคะแนนการประชุม AGM ประจ าปี 2561 ที่ไดร้ับ 100 คะแนนเต็ม 

2. รับทราบผลการประเมิน CG ประจ าปี 2561 ที่ไดร้ับ 91% เพิม่จาก 4 ดาว เป็น 5 ดาว 

3. รับทราบขอ้ก าหนดของ กลต. ใหบ้ริษทัเปิดเผยการปฏิบตัิตาม CG Code ในรายงานประจ าปี 
2561 ที่จะรายงานในปี 2562 และพจิารณาการน าหลัก CG Code ทั้ง 8 หลัก มาปรับใช้กับ
การด าเนินธุรกิจของบริษทั เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาและมีมติ 

4. ทบทวนจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

5. ทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

6. ทบทวนคู่มือกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ 

7. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

8. น าเสนอการน านโยบายความย ัง่ยนื มาปรับใชใ้นการบริหารจดัการภายในองค์กร 

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในรอบปี 2561 

               คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ก ากบัดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยดึถือปฏิบตัิตาม
นโยบายเพือ่ใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้ริง และไดม้ีการประเมินตนเองของคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการ เป็นการประเมินผลรายปี ส าหรับผลการประเมินในปี 2561 ไดค้ะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 93.75  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯจัดให้มีคณะกรรมการบ ริหารความเส่ียง มีกรรมการ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
กรรมการบริหาร 2 คน กรรมการอิสระ 1 คน ผูบ้ริหาร 2 คน และที่ปรึกษากฎหมายเป็นที่ปรึกษา  ท าหนา้ที่
พิจารณาก าหนดนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียง ติดตามผลการบริหารความเส่ียง ตั้ งแต่
กระบวนการบ่งช้ี วเิคราะห์ ประเมินการจัดการ ติดตามและการรายงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้การ
สนบัสนุน โดยจดัให้มีการแนะน ากระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายในต่าง ๆ ตลอดจน
ติดตามใหม้ีการ ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอทัว่ทั้งบริษทัฯ 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

              ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุม จ านวน 2 ครั้ง ไดป้ฏิบติัหนา้ที่ในการ
บริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

1. ประเมินความเส่ียงในแต่ละดา้นและแนวทางแกไ้ข อาทิ ดา้นการผลิต ดา้นการประกอบ
ธุรกิจ ดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ดา้นคุณภาพของสินคา้ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเงิน ดา้น
การลงทุน 

2. ประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดจากการทุจริต ซ่ึงผลการประเมินพบวา่ บริษทัไม่มีการทุจริต
จากการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน และบริษทัฯสามารถบริหาร
ความเส่ียงในแต่ละดา้นไดผ้ลดีอยา่งน่าพอใจ ท าใหบ้ริษทัยงัคงมีผลประกอบการที่ด ี มีความ
เส่ียงอยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้

3. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. ทบทวนอ านาจอนุมตัิ 

5. ทบทวนคู่มือระบบควบคุมภายใน 

6. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง 

7. ทบทวนผลการประเมินความเส่ียง ในปี 2561 

8. ประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในรอบปี 2561 

9. จดัท ารายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2561 

10. ทบทวนคู่มือการบริหารความเส่ียง ในปี 2562 

                       คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดท้ าการบริหารความเส่ียงเพือ่ใหบ้ริษทัมีความเส่ียงทางธุรกิจ
นอ้ยที่สุดเท่าที่จะท าได ้และไดม้กีารประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นการประเมินผลราย
ปี ส าหรับผลการประเมิน ในปี 2561 ไดค้ะแนนเฉลี่ย รอ้ยละ 92.73  

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

หลกัเกณฑ์และกระบวนการคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

บริษทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลที่ไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ามตาม พรบ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของบริษทั และบุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือตอ้งยินยอมใหม้ีการเสนอช่ือ  เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
อิสระของบริษทั ซ่ึงในปีน้ี บริษทัก าหนดใหเ้สนอช่ือได้ตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนถึงวนัที่ 18 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 โดยบริษทัฯได้น าเสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษทั 
www.cmfrozen.com ภายใตห้มวด Investor Relations หวัขอ้ สิทธิของผู ้ถือหุ้น และประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th 

http://www.set.or.th/
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะพจิารณารายชื่อบุคคลจากการเสนอช่ือของผูถ้ือหุ้น (ถ้า
มี), รายช่ือบุคคลจากฐานขอ้มูลกรรมการ บุคคลอื่นที่มีคุณสมบตัิตามที่บริษทัตอ้งการ และกรรมการที่ครบวาระ 
ท าการกลัน่กรองคุณสมบติับุคคลที่กล่าวขา้งตน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบัของบริษทัและหลกัเกณฑ์ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนตอ้งเป็นผูท้ี่มีทกัษะวชิาชีพ ความเช่ียวชาญด้านธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษทัฯ 
และ/หรือ มีทกัษะดา้นการบญัชีและการเงิน กฎหมาย รวมถึงทกัษะที่จ าเป็นของคณะกรรมการที่ยงัขาดอยู่ และ
เป็นไปตามคุณสมบตัิของกรรมการที่ตอ้งการสรรหา (Board skill matrix) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ  โดยไม่จ ากดัเพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพื่อพิจารณา
และใหค้วามเห็นชอบ และน าเสนอผูถ้ือหุน้เพือ่พจิารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลต่อไป 

ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และต้องมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ 381,145,725 หุน้ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยูท่ ั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได้ 

การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู ้ถือหุ้น บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึมี หรือจะพงึเลือกตั้งในครั้งนั้น 
ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในล าดบัถดัมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พงึเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

การประเมินตนเอง 

บริษทัฯจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจ าทุกปี  

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์   

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ น าแนวทางแบบประเมินจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้

เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงผลการประเมินจะเป็นส่วนส าคัญ

ในการพฒันาการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล   

แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 6 หมวด ดงัน้ี 

1.1 โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 

1.2  บทบาท หนา้ที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.3 การประชุมคณะกรรมการ 

1.4  การท าหนา้ที่ของกรรมการ 

1.5  ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
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1.6  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

กระบวนการในการประเมิน 

เลขานุการบริษทัฯ จดัส่งแบบประเมินใหก้รรมการบริษทัทุกท่าน ประเมินตนเองในทุกส้ินปี ท า

การรวบรวมและรายงานผลสรุปต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพื่อรายงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษทั เป็นประจ าทุกปี 

2. แบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล 

หลักเกณฑ์ 

แบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล เป็นเคร่ืองมือช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและ

พฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่ของตนใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหัวข้อในการประเมินที่

สอดคลอ้งกบัหนา้ที่ความรับผิดชอบที่ส าคญัของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบัตร จริธรรม

ธุรกิจ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และคู่มือกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน เกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่  

แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 หมวด ดงัน้ี 

2.1  โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 

2.2  การประชุมของคณะกรรมการ 

2.3  บทบาท หนา้ที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

กระบวนการในการประเมิน 

เลขานุการบริษทัฯ จดัส่งแบบประเมินตนเองใหก้รรมการทุกท่าน ประเมินตนเองในทุกส้ินปี ท า

การรวบรวมและรายงานผลสรุปต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน  โดยคณะ กรรมการก ากับดูแลกิจการ จะรายงานผลต่อที่ ประชุม

คณะกรรมการบริษทั เป็นประจ าปีทุกปี  ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะ

น าผลการประเมินกรรมการรายบุคคล ไปประกอบการพจิารณาคดัเลือกกรรมการแทนกรรมการ

ที่ครบวาระ 

3. แบบประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และ 4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

มีการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการ

สนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษทัฯ และการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
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การประเมินการปฏิบัติงาน ผลการประเมินเฉล่ีย (%) 

คณะกรรมการบริษทั  

1. คณะกรรมการบริษทั (ทั้งคณะ) 90.96 

2. คณะกรรมการบริษทั (รายบคุคล) 96.59 

คณะอนุกรรมการ  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 97.50 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 95.63 

3. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 93.75 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 92.73 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บริษทัฯมีการด าเนินการเกี่ยวกบัแผนพฒันาเพือ่ทดแทนต าแหน่งงาน โดยวตัถุประสงค์เพื่อเตรียมความ
พร้อมดา้นก าลงัคน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ สร้างความต่อเน่ืองในการบริหารงานที่เหมาะสม เพือ่คดัเลือก 
และเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งงานที่เป็นต าแหน่งงานหลกัของบริษทัฯ อนั
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ รวมถึงต าแหน่งที่มีความส าคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ หรือการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ    หรือเป็นต าแหน่งงานที่มีทกัษะเฉพาะด้าน  มีความช านาญเชิงลึก หรือยากแก่การ
ทดแทน โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งงานที่ส าคญั เกณฑ์การพจิารณา 
และคดัเลือก ตลอดจนกระบวนการจดัท าแผนการสืบทอด เป็นตน้ 

การปฏิบตัิต่อกรรมการใหม่ 

บริษทัฯจดัใหม้ีคู่มือกรรมการ หรือจดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคู่มือกรรมการประกอบด้วย
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บังคับบริษทัฯ รายงานประจ าปีเล่มล่าสุด และเอกสารประกอบอื่นที่ส าคัญ ได้แก่ 
บทบาทและหนา้ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ 
นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และนโยบายอี่น ๆ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการทุก
คณะ  

การอบรมและพฒันาความรู้ 

บริษทัฯมีนโยบายให้การสนับสนุนกรรมการใหม่ในการอบรมหลักสูตรของการเป็นกรรมการ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของการเป็นกรรมการ ตลอดจนเพือ่ทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง  
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9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 

- ไม่ม ี

9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน 

บริษทัฯมีนโยบายและวธีิการดูแลกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ในการน าข้อมูลภายใน ซ่ึ ง
ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พือ่หาประโยชน์ส่วนตน และบุคคลอื่น และบทก าหนดโทษ ท าการส่ือสารให้
ความรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพือ่ใหร้ับทราบและยดึถือปฏิบติั ดงัน้ี 

 จดัท าจรรยาบรรณของกรรมการบริษทัฯ รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเร่ืองการใช้
ข้อมูลภายใน การเก็บรักษาความลับลูกค้า โดยมีการส่ือสารเผยแพร่ให้กรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนกังานเพือ่ลงนามรับทราบ และยดึถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที่ไดร้ับทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคัญซ่ึงมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลหรือใช้ข้อมูลภายใน หรือท าการซ้ือ-ขาย
หลกัทรัพย ์หรือชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ไม่วา่การ
กระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู ้อื่น ในช่วง 14 วนัก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูล
ภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผู ้อื่นทราบ 
จนกวา่จะไดม้ีการแจง้ขอ้มูลนั้นใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 ขอ้มูลที่ส าคญัของบริษทัฯก่อนออกไปสู่บุคคลภายนอก ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 

 การใชข้อ้มูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมาย
เท่านั้น 

 จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลของบริษทัภายในส่วนงานของตนอย่างรัดกุม เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลภายในที่ส าคญัของบริษทัเปิดเผยออกสู่ภายนอก ก่อนการเผยแพร่อยา่งเป็นทางการ 

 มาตรการลงโทษ หากกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าว บริษทัฯถือเป็นความผิดทางวินัยตาม
ขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัฯ โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา 
การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพน้สภาพจากการเป็นพนักงาน
ดว้ยเหตุ ไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี  

9.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี      

ตามมติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2561 อนุมตัิใหเ้ลือก บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั  โดยมี 1) นาย
ประดิษฐ  รอดลอยทุกข์  ทะเบียนเลขที่ 218  2) น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก  ทะเบียนเลขที่ 4334  เป็นผูท้  าหนา้ที่
ตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเช่ือถือ และ
เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  
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- ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีที่บริษทัฯ  จ่ายใหส้ านกังานสอบบญัชี ปี 2561 จ านวน 825,000.00 บาท 

- ค่าบริการอื่น : ไม่ม ี

9.7 การปรับใชห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษทัจดทะเบียน (CG Code) ที่ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษทัแล้ว 
และก าหนดใหม้ีการทบทวนเป็นประจ าทุกปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง ทั้งน้ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้ งที่ 
1/2562 ไดพ้จิารณาหลกัปฏิบตัิที่ยงัไม่สามารถหรือยงัไม่ไดน้ ามาปรับใช ้โดยไดบ้นัทึกไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของมติ
คณะกรรมการบริษทัแลว้ 

บริษทัได้ปฏิบัติตาม  Code of best practices เ ป็นอย่างดี โดยบริษัทได้ท าการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี และได้ปรับปรุง ทบทวน จริยธรรมธุรกิจ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายการบริหารความเส่ียง คู่มือ กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับ
มาตรการต่อตา้นการทุจริต กฎบตัรของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คู่มือการควบคุมภายใน ทั้งน้ีเพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปตามขอ้พงึปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง   

บริษทัฯมีผลการการประเมิน CG และ AGM  ดงัน้ี 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ของการประเมิน CG 87 79 88 87 88 91 

ผลคะแนนการประเมิน AGM 100 96.5 100 100 97 100 

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาชุมชน  สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้มีความเข้มแข็งและอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและเป็นสุข  บริษทัฯจึงก าหนดบทบาทภาระ หนา้ที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานของบริษทัฯที่จะตอ้งปฏิบติัต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ไวใ้นหลักจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯยดึถือปฏิบตัิ                 

ในปี 2561 บริษทัฯจดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานความย ัง่ยืน แยกต่างหากจากรายงาน
ประจ าปี สามารถดูขอ้มูลไดจ้าก website : www.cmfrozen.com หวัขอ้ Investor Relations 
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นโยบายดา้นต่าง ๆ เพือ่การพฒันาชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

ก. นโยบายการปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้ 

บริษทัฯยดึหลกัการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนัต่อผูถ้ือหุน้ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯมุ่งมัน่ในการสร้างความเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมัน่คง เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่
ย ัง่ยนืจากการท างานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษทัฯ 

 บริษทัฯเคารพสิทธิของผู ้ถือหุ้น ในการได้รับข้อมูลที่จ า เป็นอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยผล
ประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมขอ้มูลสนบัสนุนที่ถูกตอ้งตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

 บริษทัฯปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพือ่สร้างความมัน่ใจว่า การตัดสินใจ
และการกระท าใด ๆ มีการค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุน้ทุกรายและผูเ้กี่ยวขอ้งทุกกลุ่ม  

 บริษทัฯควบคุมให้มีการด าเนินงาน ปฏิบัติตามนโยบายของบริษทั และพฒันาการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพที่ดีขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

ข. นโยบายดา้นการปฏิบตัิต่อลูกคา้ 

บริษทัฯมีนโยบายในการสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ จึงก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯจดัใหม้ีระบบการบริการเพือ่สร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ โดยปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

 บริษทัฯใหข้อ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการบริการอยา่งครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 บริษทัฯจดัระบบเพือ่ใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนเกี่ยวกบัการบริการ หรือการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยด าเนินการอยา่งรวดเร็ว และตอบสนองลูกคา้อยา่งดีที่สุด 

 บริษทัฯควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้ม พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารโรงงานและส านักงานให้มี
ความปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของลูกคา้ และผูม้าติดต่องานกบับริษทัฯ 

 บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความประทบัใจ และความพงึพอใจกบัลูกคา้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการ
บริการที่ดีที่สุด 

ค. นโยบายการปฏิบตัิต่อคู่คา้  

บริษทัฯประสงค์ใหก้ารจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพฒันาและ
รักษาสัมพนัธภาพที่ย ัง่ยนืกบัคู่คา้ และคู่สัญญาที่มีวตัถุประสงค์ชดัเจนในเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการ
ที่คู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางดา้นเทคนิค และมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั บริษทัจึงมีแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบั
กระบวนการจดัหาสินคา้และบริการ ดงัน้ี 
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 บริษทัฯจดัใหม้ีการแข่งขนับนขอ้มูลที่ไดร้ับอยา่งเท่าเทียมกนั 

 บริษทัฯจดัใหม้ีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สัญญา ดว้ยความเที่ยงธรรม  

 บริษทัฯจดัท ารูปแบบสัญญากบัคู่คา้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

 บริษทัฯจดัใหม้ีระบบการจดัการและติดตาม เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาอย่าง
ครบถว้น และป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 

 บริษทัฯจ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงินที่ตกลงกนั 

การคดัเลือกคู่คา้ 

บริษทัฯมีนโยบายการคดัเลือกคู่คา้อยา่งมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวธีิการจดัหา เพือ่ประโยชน์

ดา้นการบริหารตน้ทุน ดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพือ่การด าเนินธุรกิจร่วมกนัไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 

น าไปสู่ความกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนืร่วมกนั บริษทัจึงก าหนดแนวทางการพจิารณาดงัน้ี 

1. เป็นคู่ค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคม และให้ความส าคัญและ

ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2. เป็นคู่คา้ที่มีสภาพการด าเนินธุรกิจที่ดี มีสถานะทางการเงินมัน่คง มีสถานประกอบการที่สามารถ

ตรวจสอบไดแ้ละมีประวตัิการด าเนินกิจการที่น่าเช่ือถือ ไม่มีประวตัิเส่ือมเสีย อนัเนื่องมาจากการ

ด าเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย การกระท าการทุจริต หรือมีประวติัการละทิ้งงาน หรืออยู่ในบัญชี

รายช่ือบริษทัตอ้งหา้มของทางราชการและเอกชน 

3. มีผลิตภณัฑ์ที่ไดม้าตรฐาน มีผลงานที่น่าพอใจทั้งคุณภาพ และราคา  

4. สามารถส่งมอบสินคา้และ/หรือบริการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ ตรงตามเวลา และสามารถตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงไดอ้ยา่งยดืหยุน่ 

ง. นโยบายดา้นการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้  

บริษทัฯด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่เป็นธรรม โดยบริษทัฯยดึหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯจะไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวธีิการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมะสม  

 บริษทัฯจะด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ดว้ยการกล่าวหาคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยความไม่สุจริต และปราศจากขอ้มูลความจริง 

จ. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

บริษทัฯมีนโยบายที่จะปฏิบติัต่อเจา้หน้ีดว้ยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯจะปฏิบติัตามเง่ือนไขการค ้ าประกนัที่มีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 
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 บริษทัฯจะควบคุมใหม้ีการช าระคืนเงินกู ้และดอกเบี้ย ใหก้บัเจา้หน้ีเงินกูย้มืทุกประเภทอย่างครบถ้วน
ตามก าหนดเวลา และปฏิบตัิตามเงื่อนไขการกูย้มืเงินตามขอ้ตกลง โดยไม่ใชเ้งินกูย้มืไปในทางที่ขัดต่อ
วตัถุประสงค์ของการกูย้มืเงิน 

 บริษทัฯจะบริหารเงินทุน เพือ่ใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ีที่ดี
ของบริษทัฯ 

 บริษทัฯจะรายงานและใหข้อ้มูลของบริษทัที่ถูกตอ้ง และครบถว้นแก่เจา้หน้ี 

 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง บริษทัฯจะรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพือ่ร่วม 

กนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข 

ฉ. นโยบายการปฏิบตัิต่อพนกังาน 

บริษทัฯตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ และประสงค์ที่จะให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจใน
องค์กร โดยมีบรรยากาศในการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสกา้วหนา้ในงานอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน 
บุคลากรจะไดร้ับการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพใหม้ีความรู้ความสามารถอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพือ่การสร้าง
คุณค่าและด ารงความเป็นเลิศในธุรกิจ บริษทัฯจึงมีนโยบายดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ นโยบายดา้นการ
พฒันาความรู้และศกัยภาพของพนกังาน นโยบายดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั  และนโยบายดา้นอื่น ๆ  
โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯคดัเลือกบุคคลเพือ่วา่จา้งใหด้ ารงต าแหน่งต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงคุณสมบัติ
ของแต่ละต าแหน่ง คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ และขอ้ก าหนดอื่น ๆ ที่จ าเป็นกบังาน  โดยไม่มี
ขอ้กีดกนัเร่ืองเพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา 

 บริษทัฯก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม มีความเหมาะสมกับความ รู้
ความสามารถ สภาพและลกัษณะของงาน และผลการปฏิบตัิงาน และสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯทั้งในระยะส้ันและระยะยาว  โดยพจิารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ การบริหารงาน
และการประเมินผลงานทัว่ทั้งองค์กร 

 บริษทัฯสนบัสนุนใหพ้นกังานไดร้ับการฝึกอบรม พฒันาความรู้ ความสามารถ พฒันาศักยภาพการ
ท างานใหสู้งขึ้น เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าใน
หนา้ที่การงาน 

 บริษทัฯส่งเสริมใหพ้นกังานไดร้ับข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะท าได ้
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและความสัมพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

 บริษทัฯจดัใหม้ีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเร่ืองการแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลั และ
การลงโทษพนกังานที่ชดัเจน โดยปฏิบติัดว้ยความสุจริต เป็นธรรม เที่ยงธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
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 บริษทัฯเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางในการเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน โดยไม่ถือเป็นความผิดทางวนิยั ซ่ึงการร้องเรียน ร้องทุกข์ยอ่มไดร้ับความคุ ้มครอง และถือ
เป็นความลบั โดยขอ้เสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ต่าง ๆ จะได้การพิจารณาอย่างจริงจัง และหาแนว
ทางแกไ้ขโดยเร็ว 

แนวปฏิบตัิค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน 

 ก าหนดค่าตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม ไม่ต ่ากว่ากฏหมายแรงงานก าหนด ค านึงถึงความเหมาะสม 
ตามความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และ
สอดคลอ้งกบัค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกนั และเป็นค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับการขยายตัวทาง
ธุรกิจ และการเจริญเติบโตของบริษทัฯ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

 จัดให้มีสวสัดิการต่าง ๆ เช่น โบนัส, ค่าล่วงเวลา, ค่าครองชีพ, ค่าชุดฟอร์มและอุปกรณ์, ค่าเบี้ ย
ประกนัภัยกลุ่ม, เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ, การตรวจสุขภาพประจ าปี และสวสัดิการตาม
กฎหมาย เช่น เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม, เงินสมทบกองทุนทดแทน และผลประโยชน์พนักงาน
เมื่อเกษยีณอาย ุ60 ปี    ซ่ึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561     มียอดรวมผลประโยชน์พนักงานตาม        
งบการเงิน จ านวน 49,643,277.00 บาท 

 บริษทัฯจดัใหม้ีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพช่ือ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพไทยพาณิชยเ์ป่ียมทรัพย ์ซ่ึงจดทะเบียน
แลว้ ทะเบียนเลขที่ 77/2540 โดยมี บลจ.ไทยพาณิชย ์เป็นผูจ้ดัการกองทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
สมาชิกกองทุน มีจ านวน 180 ราย มีเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ รวม 66,288,849.12 บาท  

 จดัหาแหล่งเงินกูซ้ื้อบา้น/ปรับปรุงอาคารในอตัราดอกเบี้ยพเิศษ และแหล่งเงินกูก้องทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

 ในปี 2561 ผลตอบแทนรวมของพนกังาน จ านวน 280,063,306.00 บาท ประกอบดว้ย เงินเดือน, ค่าแรง, 
โบนสั, ค่าครองชีพ, ค่าล่วงเวลา, ค่าชุดฟอร์มและอุปกรณ์, ค่าประกนัภยักลุ่ม, เงินสมทบกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ, เงินสมทบประกนัสังคม, เงินสมทบกองทุนทดแทน, ผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอาย ุ

แนวปฏิบตัิการพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนกังาน 

 จดัใหม้ีการปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ เพือ่ใหเ้ขา้กฎ ระเบียบ ตามคู่มือพนกังาน แผ่นพบั  

 จดัใหม้ีการอบรมภายในบริษทั โดยการเชิญวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุมาบรรยายเกี่ยวกบัความปลอดภัยใน
การท างาน การท างานร่วมกัน การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

 จดัส่งพนกังานไปอบรมส านกังานภายนอก เช่น ธรรมนิติ, IOD, สภาวชิาชีพการบญัชีฯ เป็นตน้ 

 ส่งเสริมใหพ้นกังานไดศ้ึกษาเพิม่เติม เพือ่พฒันาความรู้และเตรียมพร้อมการเจริญเติบโตในหน้าที่การ
งาน 

การฝึกอบรม 

 ในปี 2561 มีจ านวนชัว่โมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนกังาน 11.38 ชัว่โมง/คน/ปี 
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ช. นโยบายการปฏิบตัิดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั  

บริษทัฯตระหนกัดีวา่ความปลอดภยั และสุขอนามยัเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของบริษทัฯ และ
เป็นปัจจยัส าคญัต่อการเติบโตอยา่งย ัน่ยนืขององค์กร บริษทัฯจึงก าหนดนโยบายที่จะเอื้ออ านวยให้พนักงาน
และคู่สัญญาปฏิบตัิงานอยา่งปลอดภยั และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง โดย  

 บริษทัฯจะหาแนวทางป้องกนัอุบตัิเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 
โดยความร่วมมืออยา่งจริงจงัของพนกังานทุกคน รวมทั้งหาทางจ ากัดและควบคุมความเส่ียงในการ
ปฏิบตัิงานที่ไม่ปลอดภยั 

 บริษทัฯจะใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอื่น ในการระงบัเหตุฉุกเฉินหรืออุบตัิเหตุอนั
เกิดจากการปฏิบตัิงานดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมดัระวงั 

 บริษทัฯจะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในเร่ืองความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และจะน า
มาตรฐานการจดัการเกี่ยวกับความปลอดภัย ที่น่าเช่ือถือมาใช้บังคับในกรณีที่ยงัไม่มีกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัก าหนดไว ้

 บริษทัฯจะจดัใหม้ีการออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ การจดัท าระเบียบปฏิบตัิ การวางแผนด าเนินการ และ
การฝึกอบรมพนกังานใหม้ีความรู้ความเขา้ใจและไดร้ับขอ้มูลข่าวสารที่เพยีงพอในเร่ืองความปลอดภัย
ในการท างาน เพือ่ป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดจากเคร่ืองจกัร วธีิการท างาน หรือโรคภยัต่าง ๆ  

 พนกังานที่รายงานตวัเขา้ท างาน โดยมีสารเสพติดผิดกฎหมายอยูใ่นระบบร่างกายหรือมีฤทธ์ิสุรา หรือ
สารเสพติดอื่น ๆ ในระดบัที่สามารถท าให้การปฏิบัติงานเสียหายได้ จะต้องได้รับโทษทางวินัยตาม
กฎระเบียบของบริษทัฯ 

แนวปฏิบตัิดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั 

 จดัวางผงัโรงงานที่ดี เป็นระเบียบ และเป็นสัดส่วน 

 จดัใหม้ีทางเขา้ - ออกพื้นที่ปฏิบติังานทีป่ลอดภยั 

 ก าหนดเส้นทางเดินอยา่งเหมาะสม มีความกวา้งพอเหมาะและสะดวก 

 จดัใหม้ีตูห้รือกล่องเก็บเคร่ืองมอือยา่งเหมาะสม และเกบ็ไวใ้นสถานที่ที่ก าหนด 

 กระบวนการผลิตทีม่ีโอกาสเกิดเพลิงไหมห้รือการระเบิดไดง้่าย แยกออกจากบริเวณปฏิบตัิงานอื่น ๆ  

 มีทางหนีไฟอยา่งเพยีงพอ ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้

 จดัระบบแสงสวา่ง และการระบายอากาศที่เหมาะสมและเพยีงพอ 

 มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ ซกัซอ้มการหนีไฟ การใชเ้คร่ืองดบัเพลิง การใชเ้คร่ืองฉีดน ้า
ดบัเพลิง และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

 จดัใหม้ีสถานที่ออกก าลงักายและสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจอยา่งเหมาะสม 
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 จดัส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น หอ้งสุขาและหอ้งปฐมพยาบาล 

 จดัใหม้ีการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนกังาน 

 จดัใหม้ีการประกนัภยักลุ่มส าหรับพนกังาน 

สถิติอุบตัิเหตุจากการท างาน 

 ในรอบปีที่ผ่านมา สถิติการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นตอ้งหยดุงานเกิน 3 วนั คิดเป็น 1.75 คน / 1,000 คน 

ซ. นโยบายการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชน และสังคม  

เพือ่รักษาไวซ่ึ้งชุมชนและสังคมที่ดี บริษทัฯจึงก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯจะประพฤติปฏิบตัิตามสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่ออก
โดยหน่วยงานก ากบัดูแลอยา่งเคร่งครัด และใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐอยา่งสม ่าเสมอ 

 บริษทัฯสนบัสนุนใหพ้นกังานและผูเ้กี่ยวขอ้ง รับรู้ เขา้ใจ แนวปฏิบตัิในการด าเนินงาน เพื่อการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคม 

 บริษทัฯจะด าเนินโครงการหรือท ากิจกรรมทางสังคมอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี 
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนักบัชุมชนและสังคม 

 บริษทัฯจะดูแลป้องกนัมิใหก้ารด าเนินงานของบริษทั ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวติของชุมชน 
และสังคม  

 บริษทัฯจะสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจงั 

 บริษทัฯจะร่วมกนัส่งเสริมและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม สนบัสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันา
ชุมชน ทั้งในส่วนของการพฒันาคุณภาพชีวติ  แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการด าเนินงานกับชุมชน
และสังคม เพือ่น ามาปรับปรุงการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

ฌ. นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลกัการ ดงัน้ี 

 บริษทัฯจะบริหารงานโดยมี เป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และดีกวา่ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

 บริษทัฯมุ่งพฒันากระบวนการด าเนินงาน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตลอดจนทบทวนและ
ประเมินผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 

 บริษทัจะปลูกฝังและส่งเสริมพนกังาน รวมทั้งผู ้เกี่ยวข้อง ให้มีความรับผิดชอบ ต่อส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 บริษทัฯจะตระหนกัในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ใหน่้าอยูอ่าศยั เป็นแหล่งตน้น ้ าล า
ธาร จดัใหม้ีกระบวนการใหค้วามรู้แก่พนกังานดว้ยการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานทุกคน ตระหนักใน
ความส าคญั เกิดความหวงแหน รักษา และใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่ามากที่สุด 

 บริษทัฯจะดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ที่ด าเนินกิจการ ให้เกิด
ความสมดุลของระบบนิเวศน์อยา่งย ัง่ยนื 

 บริษทัฯจะมีส่วนร่วมในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ที่จะส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 บริษทัฯจะแสวงหาโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์จากการด าเนินงานกับ
หน่วยงานอื่น เพือ่ปรับปรุงการด าเนินงานของบริษทัฯอยา่งต่อเนื่อง 

ญ. นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน  

บริษทัฯมีนโนบายด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล ดงัน้ี 

 บริษทัฯจะปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพในเกียรติและศกัดิ์ศรี 

 บริษทัฯสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิอันชอบธรรมของตนในฐานะพลเมือง ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 

  บริษทัฯจะรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น ชีวประวตัิ ประวตัิสุขภาพ ประวตัิการท างาน การ
เปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานสู่สาธารณะ จะท าไดต้่อเมื่อไดร้ับความยนิยอมจาก
พนกังานผูน้ั้น ทั้งน้ี การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวนิยั เวน้แต่ได้กระท าไปตามระเบียบบริษทัฯ 
หรือตามกฎหมาย 

 บริษทัฯไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะโดยทางวาจา หรือการ
กระท าต่อผูอ้ื่นบนพื้นฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อาย ุความพกิารทางร่างกาย 

ฎ. นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

บริษทัฯมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตามกฎหมาย โปร่งใส ยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกับรรษทัภิบาล และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ไม่
สนบัสนุนการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนั้น ในปี 2556 บริษทัฯจึงเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในปี 2558 บริษทัฯจดัท านโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และสมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุน้ส่วนตา้นทุจริตเพือ่ประเทศไทย เพือ่
ร่วมรณรงค์ใหทุ้กองค์กรตระหนกัถึงผลกระทบของการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร กล่าวคือ หา้มกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั กระท าการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
ทั้งเพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพือ่น และคนรู้จกั ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าตนจะอยู่
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ในฐานะเป็นผูร้ับ ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอให ้ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานเอกชน ที่บริษทัฯไดด้ าเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย และตอ้งปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด 
หากไม่ปฏิบตัิตาม จะไดร้ับการพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบที่บริษทัฯก าหนดไว ้และอาจได้รับ
โทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย 

 บริษทัฯใหค้วามส าคญัในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถน านโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ มาใชป้ฏิบติัใหเ้กิดเป็นรูปธรรม ท าการส่ือสาร ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับ
การป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหนา้ที่โดยมิชอบ และแนวทางการปฏิบตัิ เพือ่ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความเขา้ใจและปฏิบตัิใหเ้ป็นวฒันธรรมองค์กร 

 บริษทัฯใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังานที่ปฏิเสธการทุจริต หรือพนกังานที่แจง้เร่ืองทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทัฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผู ้ที่ให้ความร่วมมือในการ
แจง้เบาะแสและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตามที่บริษทัฯก าหนดไวใ้นมาตรการคุ ้มครองและ
รักษาเป็นความลับ ส าหรับพนักงานที่ปฏิ เสธการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษทัฯมีนโยบายไม่ลด
ต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานผูน้ั้น แมว้า่การปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้นจะ
ท าใหบ้ริษทัฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 บริษัทฯมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต ประเมินความเป็นไปได้ใน
เร่ืองการทุจริต และพจิารณามาตรการป้องกนัและการควบคุม ใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ใหม้ัน่ใจได้
วา่บริษทัฯจะสามารถป้องกนัและควบคุมการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 บริษทัฯมีแนวทางการก ากบั ควบคุมดูแล ปรึกษาหารือ เพือ่ป้องกนัและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็นประจ า อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจน
ทบทวน แนวปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

 บริษทัฯท าการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยจัดท านโยบายการบริหารความ
เส่ียง ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานปกติ และความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น หา
มาตรการและแนวทางป้องกนัความเส่ียง 

 บริษทัฯจะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รปัชัน่ ทั้งในดา้นการใหห้รือการรับของขวญั  
การบริจาคเพือ่การกุศล การใหเ้งินสนบัสนุน การช่วยเหลือทางการเมือง การจดัซ้ือจดัจา้ง  การ
บริหารงานบุคคล ตลอดจนการใชจ่้ายเพือ่การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ใหลู้กคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง พนกังานของบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย  ตวัแทนทางธุรกิจ ตลอดจนสาธารณชนไดร้ับทราบผ่าน
ช่องทางการส่ือสารของบริษทัฯ อาทิ เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ อีเมล์ โทรสาร รายงานการเปิดเผยขอ้มูล
ประจ าปี แผ่นพบั รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม  การปฐมนิเทศ  ฝึกอบรม  สัมมนา และจดหมาย
ทางไปรษณีย ์
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ฏ. นโยบายดา้นการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน 

บริษทัฯจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส  หรือข้อร้องเรียนจากการกระท าผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ หรือการถูกละเมิดสิทธิ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ หรือประพฤติมิ
ชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ซ่ึงการร้องเรียนหรือ
แจง้เบาะแสโดยผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มยอ่มไดร้ับความคุม้ครอง ถือเป็นความลับ และไม่ถือเป็นความผิด
ทางวนิยักรณีผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสเป็นพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัจะเร่งด าเนินการตรวจสอบ 
และแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว  

ช่องทางที่ปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูล การรับค าแนะน า การแจง้เบาะแส ร้องเรียน หรือถูกละเมิดสิทธิ 

- ช่องทางที่ปลอดภยัที่พนกังาน หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งมัน่ใจ เมื่อ
ตอ้งการค าแนะน าเกี่ยวกบัการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ได้โดยทาง
เว็บไซต์ของบริษทัฯ คือ www.cmfrozen.com  คลิก นักลงทุนสัมพันธ์ คลิก หัวข้อต่าง ๆ ที่
ตอ้งการทราบ เช่น นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ หรือ จริยธรรมธุรกิจ หรือ นโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการ หรือหวัขอ้อื่น ๆ   

- ช่องทางที่ปลอดภยัที่พนกังาน  หรือผู ้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ  เมื่อต้องการ
ร้องเรียน  แจง้ขอ้มูล หรือเบาะแส ที่เกี่ยวกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมถึงการถูกละเมิดสิทธิ 
โดยปราศจากความเส่ียงต่อผูแ้จง้ในภายหลงั  โดยส่งขอ้ร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือเบาะแส  ทาง
ไปรษณียไ์ปที่ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือ  ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  หรือ         

เลขานุการบริษทั  หรือ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

หรือส่งทาง E-mail address: cg@cmfrozen.com 

หรือแจง้ทางโทรศพัท์ หมายเลข 02-238-4091, 02-634-0061-4 

หรือส่งขอ้ร้องเรียนผ่านกล่องรับเร่ืองรอ้งเรียน  

ความสัมพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบริษทัฯตระหนกัดีวา่ ขอ้มูลของบริษทัฯทั้งที่เกี่ยวกบัการเงินและมิใช่การเงิน 
ลว้นมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู ้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษทั คณะกรรมการจึงมี
นโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม ่าเสมอ และ
ทนัเวลา  ซ่ึงบริษทัฯไดใ้หค้วามส าคญัและยดึถือปฏิบัติมาโดยตลอด  บริษทัฯจึงมอบหมายให้ นาย
เทวนิทร์ รุ่งรัตนพทิกัษ ์ เลขานุการบริษทั หรือ นายศักดา  พิมเมือง  นักลงทุนสัมพนัธ์  ท าหน้าที่
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ติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถ้ือหุน้ นกัวเิคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  โดยผู ้ลงทุนสามารถดู
ข้อมูลของบริษทัฯได้ทางเว็บไซต์  www.cmfrozen.com  หรือติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่โทรศัพท์      
02-238-4091 โทรสาร 02-238-4090 หรือที่ อีเมล์: cg@cmfrozen.com 

การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทัฯมีแนวทางในการด าเนินงาน เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ทิศทางและเป้าหมายหลกัของการพฒันา
ที่ย ัง่ยนืมีความสอดคลอ้งต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ลสอดรับ
กับความคาดหวงัของผู ้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตและพฒันาอย่างย ัง่ยืนมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล จึงสรุปการด าเนินงานหลกัในดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

ในปี 2561 บริษัทฯมีผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ สามารถแบ่งปันคุณค่าด้าน
เศรษฐกิจใหก้บักลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)* 

รายไดจ้ากการขาย ช่วยในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 1,265.51 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม เพือ่เสริมสร้างมูลค่าใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 97.48 

เงินเดือนและค่าแรง เพือ่ตอบแทนพนกังาน** 280.06 

ค่าฝึกอบรมพนกังาน เพือ่เพิม่ศกัยภาพและคุณค่าของพนกังาน 0.50 

ภาษตี่าง ๆ ที่จ่ายใหก้บัภาครัฐอนัจะใชไ้ปในการพฒันาประเทศต่อไป*** 22.41 

* ขอ้มูลจากงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2561 

** ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ 
ประกนัสังคม 

*** ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล ภาษบี ารุงทอ้งถิ่น ภาษโีรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษี
หกั ณ ที่จ่าย 

การด าเนินงานด้านสังคมและชุมชน 

บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการอยูร่่วมกนักบัชุมชน และสังคมโดยรอบ โดยมีกรอบ
นโยบายในการช่วยเหลือสังคม ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างความสัมพนัธ์อันดี เกิดความ
ร่วมมือ และสนบัสนุนการด าเนินงานขององค์กรจากชุมชนและสังคม ลดทอนความขัดแยง้ บรรเทา
ความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้ นใน อนาคต เสริมสร้างความเข้าใจ สร้างช่ือเสียงและเป็น
แบบอยา่งที่ดีใหก้บัสังคม โดยกิจกรรมที่ไดด้ าเนินการนั้น ค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรกับการ
พฒันาชุมชนและสังคมร่วมกัน ซ่ึงจะทาให้ชุมชนเกิดความเช่ือมั่นและมอบความไวว้างใจให้กับ

mailto:cg@cmfrozen.com


 

 

73 
 
 

องค์กร เสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที่แนบแน่นและเป็นหุน้ส่วนทางความส าเร็จให้กันและกัน
อยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงในปี 2561 นั้นบริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ดงัน้ี 

- โครงการใหค้วามรู้กบันกัศึกษา  เนื่องจากบริษทัฯให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ เยาวชนและนกัศึกษา อนัจะเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนประเทศในอนาคต เพื่อเป็นการ
ใหค้วามรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างาน บริษทัฯจึงไดก้ิจกรรมร่วมกับภาควิชาการบัญชี  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวนัที่ 12 กันยายน 2561 และสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยอีาหาร คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในวนัที่ 17 กันยายน 
2561 รวมนกัศึกษาและบุคลากรประมาณ 227 คน โดยการจดับรรยายใหค้วามรู้กับนักศึกษา และให้
เขา้เยีย่มชมการด าเนินงานของกิจการ เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงของการเรียนรู้ทางทฤษฎีและการ
ปฏิบตัิงานจริง 

-กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน   บริษทัฯให้ความส าคัญกับการพฒันาเยาวชนอันเป็น
ทรัพยากรที่ส าคญัและจะเติบโตขึ้นมาเป็นผูใ้หญ่ ช่วยพฒันาสังคมและประเทศชาติต่อไป จึงไดด้ าเนิน
กิจกรรมส่งเสริม สนบัสนุนอุปกรณ์เพือ่การศึกษาและกีฬาใหก้บัเยาวชน โดยในปีน้ีได้สนับสนุนชุด
เส้ือเล่นกีฬา ใหก้บัโรงเรียนเจดียแ์ม่ครัว เมื่อวนัที่ 6 สิงหาคม 2561 และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เช่น 
ลูกฟตุบอล วอลเล่ยบ์อล บาสเกตบอล เป็นตน้ และชุดวอร์ม ใหก้บัโรงเรียนบา้นโป่งแดง อ าเภอทุ่งหวั
ชา้ง จ าหวดัล าพนู เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561      

- กิจกรรมบริจาคโลหิต  บริษทัฯไดร่้วมกบัสภากาชาดไทย รับบริจาคเลือดจากพนักงานของบริษทั 
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต โดยจัดขึ้ น 5 ครั้ ง ทั้ ง 2 โรงงาน ในเดือน  
กุมภาพนัธ์ พฤษภาคม กรกฎาคม ตุลาคม และพฤศจิกายน เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย จะไดน้ าโลหิตที่ไดร้ับบริจาค ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อน
มนุษยต์่อไป 

- กิจกรรมวนัแรงงานแห่งชาติ  บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมจดักิจกรรมวนัแรงงานแห่งชาติ  โดยได้
ร่วมน าผลิตภณัฑ์ถัว่แระ  ไปร่วมแจกในกิจกรรมและน ากองผ้าป่าไปร่วมทอดถวาย  ณ วดัโชติกุล
สุวรรณาราม (วดัหมูบุ่น) ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ในวนัที่ 1 พฤษภาคม 2561  
เพือ่เป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวฒันธรรม ของท้องถิ่น และเป็นการท านุบ ารุง
พระพทุธศาสนา และในวนัดงักล่าวยงัมีตวัแทนพนกังานของบริษทั จ านวน 1 คน  ร่วมรับใบประกาศ
พนกังานดีเด่น  จากท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ย 

- กิจกรรมวนัเด็ก บริษทัฯเล็งเห็นถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน ในฐานะทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศชาติในอนาคต จึงไดร่้วมสนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 โดยการบริจาค
ของเล่นส าหรับเด็กและผลิตภณัฑ์ของบริษทัเพือ่ร่วมกิจกรรมวนัเด็ก กบัหมู่บา้น บา้นสันป่าสัก ต าบล
หนองจ๊อม อ าเภอสันทราย โรงเรียนเจดียแ์ม่ครัว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย และเทศบาลต าบล
หนองหาร อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 - กจิกรรมองค์กรตน้แบบสวมหมวกนิรภยั 100%  โดยบริษทัได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับหน่วยงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย จังหวดัเชียงใหม่ บริษทั กลางคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  
สาขาเชียงใหม่ และหลายหน่วยงานในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยทางบริษทัไดด้ าเนินกิจกรรมและปลุกจิต
ส านกัพนกังานใหส้วมใส่หมวกนิรภยัในการขบัขี่รถมอเตอร์ไซด์มาท างาน เพือ่ความปลอดภัยของตัว
พนกังานเอง จนมีสถิติการสวมใส่หมวกเกือบ 100% และบริษทัได้เป็นตัวแทนของจังหวดัเชียงใหม่  
ในการรับโล่รางวลัในกิจกรรมดงักล่าวจากหน่วยงาน สสส. และ สอจร. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  

การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯส่งเสริมให ้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพยีงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่ือสาร ใหค้วามรู้ สนบัสนุนและ
สร้างจิตส านึกแก่พนกังาน รวมถึงผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  

บริษทัฯตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มจึงไดจ้ดัตั้งระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อมุ่ง
ลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้ นอย่างต่อเน่ือง โดยผู ้บริหารและ
พนกังานทุกคนมีความมุ่งมัน่ที่จะ ปฏิบติัตามนโยบาย โดยที่ผ่านมาได้มีการด าเนินกิจกรรมภายใต้
ขอบข่ายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯไดม้ีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มโดยได้จัดให้มีการตรวจวดัด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสวา่ง การกระจายของสารเคมี 
ตลอดจนคุณภาพน ้าทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน ซ่ึงผลการตรวจวดัผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กฎหมายก าหนด และไดม้ีการจดัท ารายงานเพือ่จดัส่งใหแ้ก่หน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆ ภายใน
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 บริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยได้ด าเนินการพฒันา ปรับปรุง ระบบการ
จดัการน าน ้ าหลงัการบ าบัดกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงาน เช่น การล้างถนน การผสมปูนขาว
ส าหรับเติมกลบัเขา้ระบบบ าบดัโดยไม่ใชน้ ้ าใหม่เพือ่ใชใ้นระบบเคร่ืองรีดตะกอน ตลอดจนใชร้ด
สนามหญา้ของบริษทั ทั้งน้ีเพือ่ลดการปล่อยน ้าหลงัการบ าบดัลงสู่ส่ิงแวดล้อมและลดการใช้น ้ า
ใหม่ในกิจกรรมที่สามารถใชน้ ้ าหลงัการบ าบดัของโรงงานเองได ้

 บริษทัฯไดเ้ชิญประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงววันมที่มีส่วนในการรับผลิตภัณฑ์ตกเกรด  ตลอดจน
เศษเหลือจากกระบวนการผลิตของบริษทั เพือ่ไปใชเ้ป็นอาหารส าหรับเลี้ยงสัตว ์เพื่อให้ทราบถึง
เงื่อนไข การจดัการดูแลต่างๆเบื้องต้น ไม่ให้มีผลกระทบกับชุมชนให้มีการใช้ประโยชน์จาก
สินคา้ดงักล่าวไดสู้งสุด 

บริษทัฯได้ด าเนินกิจกรรมโครงการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้พนักงานมี
จิตส านึกอนุรักษ์ พลังงานภายในองค์กร รวมถึงการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ ซ่ึงในปี 2561 บริษทัฯไดด้ าเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังานเพิม่ขึ้น ดงัน้ี 
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 มาตรการอนุรักษพ์ลงังานในระบบแสงสวา่ง โดยการเร่ิมทดลองทยอยน าหลอด LED มาเปลี่ยน
ใชใ้นหอ้งเยน็   ในอาคารบางส่วน และแนวถนนดา้นนอกโรงงาน  จากการประเมินโดยวิธีการ
ตรวจวดัการใชพ้ลงังานพบวา่มีการใชพ้ลงังานลดลงเมื่อเทียบกับหลอดแบบเดิม ตลอดจนการ
บริหารจดัการเปิด-ปิด ใหต้รงกบัช่วงเวลาการท างาน มีการศึกษาและด าเนินการทยอยเปลี่ยน
หลอดไฟอยา่งต่อเนื่อง 

 การร่วมโครงการอนุรักษพ์ลงังานกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ า เภอสันทราย โดยการปิดเคร่ือง
ของระบบท าความเยน็ในบางช่วงเวลาที่ไม่มีผลกระทบกบัระบบและคุณภาพของสินคา้ และหลงั
จบโครงการก็ได้มีการด าเนินการต่อเนื่องโดยการปิดระบบในบางช่วงเวลา ช่วงเดือนที่ไม่มี
ผลกระทบกบัคุณภาพสินคา้ พบวา่สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงไดร้ะดบัหนึ่ง 

 การใชเ้คร่ืองป่ันไฟโดยใชเ้ช้ือเพลิงจาก Biogas ป่ันไฟใชง้านกบัระบบบ าบัดน ้ าเสีย สามารถลด
การไฟฟ้าจากระบบปกติลงระดบัหนึ่ง 

 อบรมใหค้วามรู้ดา้นพลงังานและวธีิการอนุรักษพ์ลงังานทั้งในโรงงานและชีวติประจ าวนั ให้กับ
พนกังานตวัแทนของแต่ละแผนกจ านวน 80 คน เพือ่เป็นตวัแทนของแผนกในการช่วยสอดส่อง  
ดูแล และแนะน าเพือ่นร่วมงานในกรณีที่พบวา่ มีการใชพ้ลงังานอยา่งไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การเปิด-ปิด ไฟตามจุดใชง้านต่างๆ 

จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ภาพรวมพบวา่มีการใชพ้ลงังานลดลงในจุดที่ด าเนินกิจกรรม  และ
พฤติกรรมการใชพ้ลงังานของพนกังานดีขึ้น  ที่เห็นไดช้ดัเจนมากคือ พฤติกรรมการปิดไฟส่องสว่าง
ในพื้นที่ที่ไม่มีการท างานและในช่วงเวลาพกัช่วงกลางวนั 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 

บริษทัฯใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน 
จึงได้ก าหนดภาระหน้าที่  อ านาจการด าเนินการของผู ้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการ
ควบคุมดูแลการใชท้รัพย์สินของบริษทัฯให้เกิดประโยชน์ และมีการพฒันาระบบการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับ
การเงินและการบญัชี รวมทั้งระบบการรายงานที่มีประสิทธิผล 

การตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยนายวรีะวฒัน์ สกุลมีฤทธ์ิ ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีสาย
การรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรม
ทางการเงินที่ส าคญัของบริษทัฯไดด้ าเนินตามแนวทางที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของบริษทัตามสายงานการบงัคบับญัชา 

การบริหารความเส่ียง 
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คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียง  และเห็นว่ากระบวนการดังกล่าว เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ส าคญัที่สุดของการก ากบัดูแลกิจการที่ดี จึงจดัใหม้ีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ    โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ก าหนดนโยบาย  วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ในการ
บริหารความเส่ียง และระดบัความเส่ียงที่บริษทัยอมรับได ้รวมทั้งช้ีแจงเร่ืองเหล่าน้ีให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ 
เพือ่จะไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและเป็นการสร้างวฒันธรรมในการบริหารความเส่ียงใหเ้กิดในทุกระดับของบริษทั 
ใหส้ามารถน าไปปฏิบตัิอยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอ ใหท้นัต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพือ่ใหเ้ป็นการปฏิบัติงานบน
พื้นฐานของการบริหารความเส่ียง รวมทั้งดูแลให้มีการก าหนดวิธีติดตามผลการบริหารความเส่ียงที่ เหมาะสม 
เน่ืองจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหารความเส่ียงและก าหนดให้ต้องรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า 

12. รายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการไดดู้แลบริหารงานอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เมื่อ
เกิดรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะไดร้ับทราบถึงรายการที่มีความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกนั และไดพ้จิารณาตามความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกครั้ง  โดยก าหนดให้
มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย ์ โดยราคา และเงื่อนไข เสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก และได้
เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจ าเป็นไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 แล้ว  ตลอดจน
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินในหวัขอ้ ขอ้มูลทัว่ไป และรายการบญัชีกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัดว้ย 

บริษทัฯมีนโยบายการก าหนดราคาขายสินคา้ใหก้บับริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ตามขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบั
ที่วญิญูชนพงึกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ส าหรับขั้นตอนการท ารายการระหว่างกันนั้น เป็นไป
ตามกลไกทางธุรกิจทุกประการ ทั้งในดา้นการก าหนดราคา การให้ส่วนลด การให้เครดิต โดยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง  โดยการอนุมตัิของผูบ้ริหาร ส่วนผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย ไม่มีส่วนในการอนุมตัิดงักล่าว อยา่งไรก็
ตาม การก าหนดราคา การใหส่้วนลด และการใหเ้ครดิต เป็นไปตามกลไกตลาด ซ่ึงบริษทัไดถ้ือปฏิบตัิเช่นเดียวกันกับ
ลูกคา้ของบริษทัทุกราย 

ในอนาคตบริษทัฯ ยงัคงท ารายการระหวา่งกนัต่อไป โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษทัจะไดร้ับเป็นหลกั  

บริษทั ซี ที พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากดั  

เป็นบริษทัที่ด าเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป มีผูถ้ือหุน้และกรรมการร่วมกนั เช่าอาคารส านกังานจากบริษทั 
พื้นที่จ านวน 30 ตารางเมตร อตัราค่าเช่าเดือนละ 7,500 บาท โดยในปี 2561 บริษทัไดร้ับค่าเช่าอาคารส านักงาน 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 90,000 บาท 

 บริษทั สวนส้มทรายทอง จ ากดั 

เป็นบริษทัที่ด าเนินธุรกิจดา้นสินคา้เกษตร มีผูถ้ือหุน้และกรรมการร่วมกนั ในปี 2561 วา่จา้งให้บริษทั
ท าการแช่เยอืกแข็งผลิตภณัฑ์ส้ม รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 339,119 บาท  
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
      1) งบการเงิน 
   ก. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ือหุน้บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”)  ซ่ึงประกอบด้วย    

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย  

การบัญชีที่ส าคัญ  

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกันของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)  โดยถูกต ้องตามที่ควรในสาระส าค ัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข ้าพ เจ้าได ้กล่าวไวใ้นวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก

บริษทัตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าไดป้ฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด

เหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆที่มีนยัส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

  

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายของบริษทัมาจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็น

ร้อยละ 97 ของรายได้รวมของบริษทั รายไดจ้ากการขายสินคา้จึงถือเป็นรายการบญัชีที่ส าคญั เนื่องจากจ านวนที่บันทึก

ในบญัชีมีสาระส าคญั และส่งผลกระทบโดยตรงต่อก าไรขาดทุนของบริษทั ประกอบกบับริษทัมีรายการขายกับลูกค้าทั้ง

ตลาดในประเทศและต่างประเทศซ่ึงมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่แตกต่าง  ดังนั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงเกี่ยวกับมูลค่าและ

ระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ 

ขา้พเจา้ตรวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัโดยการประเมินและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในของบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกบัวงจรรายได ้สุ่มตวัอยา่งรายการขายเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของการรับรู้

รายไดว้า่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นเอกสารการขายและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษทั สุ่มตรวจ

เอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้ นในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบใบลดหน้ีที่บริษทัออก

ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี และตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีรายได้ที่ส าคัญ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลรายได้

แบบแยกตามผลิตภณัฑ์ เพือ่พจิารณาความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงข้าพเจ้าได้รับข้อมูล

อื่นในรายงานประจ าปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ก่อนวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นเกี่ยวกบัขอ้มูลอื่นดงักล่าว  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือการอ่านและพจิารณาวา่ขอ้มูลอื่นมีความขัดแยง้ที่

มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูล

ที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้มูลอื่นในรายงานประจ าปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ โดยไม่พบวา่มีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัที่ขา้พเจา้ตอ้งรายงาน 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต ้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู ้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบ

การเงินที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงินผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย

เร่ืองที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินก าร

ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลมีหนา้ที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือ่ใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบ

บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อ

คาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้ประกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่
ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุ จริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจาก
ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงข้อมูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธีิการตรวจสอบที่เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู ้บริหารจัดท า  
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• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ริหารและจากหลักฐาน
การสอบบญัชีที่ไดร้ับ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ ้าข ้าพเจ้าได ้ข ้อ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกต
ถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที่เกี่ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับจนถงึวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าใหม้ีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที่ควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ข้าพเจ้าไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูม้ีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ

ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกบัผู้มีหนา้ที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้าพเจ้า

เช่ือวา่มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนยัส าคญัที่สุดในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผู ้สอบ

บญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้ น ข้าพเจ้า

พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดกา รณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผูม้ีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสารดงักล่าว 

 

นงราม เลาหอารีดิลก 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 

บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 

วนัที่  25  กุมภาพนัธ์  2562 

หมายเหตุ  ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี เป็นแบบไม่มีเง่ือนไข 
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หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่เกี่ยวขอ้ง  

การจดัท างบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทยซ่ึงก าหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการ

และก าหนดสมมติฐานที่เกี่ยวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ณ วนัที่ในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าวตัว

เลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าตวัเลขประมาณการขึ้ นจากความเข้าใจ

ในเหตุการณ์และส่ิงที่ไดก้ระท าไปในปัจจุบนัอยา่งดีที่สุดแลว้ 

งบการเงินไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็น        

อยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 

เพือ่ความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงไดม้ีการแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินที่จดัท าเป็นภาษาไทย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปี บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมใน

หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้ น

เพือ่ใหม้ีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบาย

ใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา

ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วนัที่ 1 มกราคม 2562 
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ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชี จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผล

บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัใหม้ีขึ้นเพือ่ใหม้ีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัวธีิปฏิบตัิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู ้ใช้

มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระส าคัญต่องบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทา งการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ

เปลี่ยนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาที่ท ากบัลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีที่เกี่ยวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 31   

  (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13    

  (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15  

  (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 18  

  (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 กบัสัญญาที่ท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาที่อยูใ่นขอบเขต

ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื่น มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท้ี่เกิดขึ้นจากสัญญา

ที่ท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินที่สะท้อนถึงส่ิงตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการ
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แลกเปลี่ยนสินคา้หรือบริการที่ไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และก าหนดใหก้ิจการตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและ

เหตุการณ์ที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมดในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั  

 

 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ

ระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที่ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเกี่ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ

กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของ

เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้ น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน

ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบับที่มี

ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดังกล่าว

มาถือปฏิบตัิ 

 

 

 

นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีที่ส าคญัที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินของบริษทัมีดงัน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคล่องสูง                   

ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่ไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจ ากัดในการใช้ได้แสดงไวแ้ยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากประจ าที่ติดภาระค ้ าประกัน” 

ภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ลูกหนี้การค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในราคาที่ระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวนที่คาดวา่จะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีชาวไร่ไม่ได้ ทั้งน้ี

โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและการพจิารณาฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบัน หน้ีสูญที่เกิดขึ้ นในระหว่างปี

ตดัเป็นค่าใชจ่้ายเมื่อสามารถระบุได ้  

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินค้าค านวณโดยวิธี    

ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือสินค้านั้น เช่น      

ค่าภาษอีากร ค่าขนส่งหกัดว้ยส่วนลดและเงินที่ไดร้ับคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 

ประกอบด้วย  ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การ
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ด าเนินงานตามปกติ  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วย ค่าใช้จ่ายที่

จ าเป็นเพือ่ใหสิ้นคา้นั้นส าเร็จรูปและค่าใชจ่้ายในการขาย 

ณ วนัส้ินปีบริษทัจะพจิารณาสภาพของสินคา้ส าเร็จรูป เพือ่พจิารณาประกอบวา่จ านวนเงินค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพที่ตั้ งไว้

เพยีงพอและเหมาะสมแลว้  

 

 

 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงบริษทัถือเป็นเงินลงทุนเพือ่ค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ

หน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ บริษทับนัทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการก าไรหรือ

ขาดทุนในงบก าไรขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่า (ถา้มี)   

บริษทัใชว้ธีิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดร้ับกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูกบนัทึกในส่วน

ของก าไรหรือขาดทุน 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ หลงัจากนั้น บริษทั

จะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถา้มี) 

บริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินที่ไดร้ับสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ในส่วนของก าไรหรือ

ขาดทุนในปีที่ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนออกจากบญัชี 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเร่ิมแรกตามราคาทุน สินทรัพยท์ุกประเภทยกเวน้ที่ดินแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย

ราคาทุนเดิมหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 
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        จ านวนปี 

อาคารและส่วนปรังปรุงอาคาร   10 - 20 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์      5 - 10 

ยานพาหนะ           5 

อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งส านกังาน         5 

เมื่อมีการขายหรือเลิกใชง้านสินทรัพย ์บริษทัจะบนัทึกตดัราคาทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยน์ั้นออกจากบัญชี

และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์หล่านั้นในงบก าไรขาดทุน 

อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้งแสดงในราคาทุนโดยที่ยงัไม่มีการตดัค่าเส่ือมราคาจนกระทัง่สินทรัพย์

นั้นจะแลว้เสร็จและพร้อมที่จะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค์ 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ไดม้ีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้

เหมาะสม 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจ าหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ซอฟท์แวร์คอมพวิเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม บริษทัคิดค่าตัดจ าหน่าย

ส าหรับสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านของสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 5 - 10 ปี 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

บริษทัไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์มื่อมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์าจจะไม่ไดร้ับคืนหรือเมื่อมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกวา่มูลค่าที่คาดวา่จะไดร้ับคืน  (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่

ราคาใดจะสูงกวา่) โดยที่การประเมินจะพจิารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือพจิารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน

สดแลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกวา่มูลค่าที่คาดวา่จะไดร้ับคืน บริษทัไดร้ับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าใน      

งบก าไรขาดทุน บริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ี่รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบันทึกเป็น

รายไดอ้ื่นเมื่อมีขอ้บ่งช้ีวา่รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มดไปหรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางที่ลดลง 

 รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
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บริษทัแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ที่เกิดรายการและแปลงค่า

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นตวัเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจ่ายช าระที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ และที่เกิดการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุน 

 การบัญชีส าหรับสัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีบริษัทเป็นผู้เช่า 

สัญญาเช่าสินทรัพยท์ี่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู ้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า

การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

จ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ ากว่า โดยจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและ

ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพือ่ใหไ้ดอ้ัตราดอกเบี้ ยคงที่ต่อหน้ีสินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพนัตาม

สัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุ

ของสัญญาเช่า สินทรัพยท์ี่ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท์ี่เช่า  

สัญญาระยะยาวเพือ่เช่าสินทรัพยโ์ดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู ้ให้เช่าจะ

จดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินที่ตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานสุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู ้ให้เช่าจะ

บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 

 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 

บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกิดรายการ  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัและพนกังานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินที่พนกังานจ่ายสะสมและเงินที่

บริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั เงินที่บริษทั

จ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือว่าเงินชดเชย

ดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
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บริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ

การไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 ประมาณการหนี้สิน   

บริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการ

อนุมานอนัเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของ

ทรัพยากรเพือ่จ่ายช าระภาระผูกพนัและจ านวนที่ตอ้งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืน

บนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเมื่อการไดร้ับคืนคาดวา่จะไดร้ับอยา่งแน่นอนเมื่อไดจ่้ายช าระประมาณการหน้ีสินไป

แลว้ 

 การรับรู้รายได้ 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเมื่อมีการส่งมอบและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนไปยงัลูกคา้แลว้ 

ดอกเบี้ยรับรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนที่แทจ้ริงของสินทรัพย ์

 ภาษีเงินได้ 

ภาษเีงินไดป้ระกอบดว้ยภาษเีงินไดปั้จจุบนัและภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษเีงินไดปั้จจุบนั 

บริษทับนัทึกภาษเีงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนที่คาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทาง

ภาษตีามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษอีากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทับนัทึกภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เกี่ยวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษทีี่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน  

บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวที่ตอ้งเสียภาษทีุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความ
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เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่บริษทัจะมีก าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

และผลขาดทุนทางภาษทีี่ยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับ

ลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัจะบนัทึกภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้หากภาษทีี่เกิดขึ้นเกี่ยวขอ้งกบัรายการที่ไดบ้นัทึก

โดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้ 

 

 ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน  

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิดว้ยจ านวนหุน้สามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักที่ช าระแล้วในระหว่างปี

ของแต่ละปี 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว  

ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอื่น หน้ีสินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหน้ีการค้า ภาษีเงินได้

คา้งจ่าย และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ซ่ึงนโยบายบญัชีเฉพาะรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้ง  

 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายตุิธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวา่จะไดร้ับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที่จะตอ้งจ่ายเพือ่โอนหน้ีสินใหผู้ ้อื่นโดย

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า บริษทัใชร้าคา

เสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่เกี่ยวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินที่มีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษทัจะประมาณมูลค่า

ยตุิธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่

เกี่ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินที่จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากที่สุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมที่ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น

สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที่น ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
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 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื่นที่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานที่มีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการใน

เร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบ

การเงินและต่อขอ้มูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว ้ 

การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการที่ส าคญัมีดงัน้ี 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือส าหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ของบริษทั โดยส่วนใหญ่อา้งอิงจากขอ้มูลเชิงเทคนิคของสินทรัพยน์ั้น และรวมถึงการพจิารณาการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ที่

เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช้ 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน

จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต ่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร

จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษทัใชห้ลกัเกณฑ์การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบันของลูกหน้ีเป็น

เกณฑ์ในการพจิารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยมีการก าหนดช่วงอายลุูกหน้ีและสถานภาพของลูกหน้ีไวเ้ป็นเกณฑ์

ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีที่มีอายหุน้ีคา้งช าระ 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

บริษทัพจิารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จากราคาที่คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบันของสินค้า

คงเหลือเป็นเกณฑ์ มูลค่าสุทธิที่คาดวา่จะไดร้ับหมายถึง มูลค่าที่คาดวา่จะได้รับจากการขาย หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มจาก

การท าต่อเพือ่ใหสิ้นคา้นั้นส าเร็จรูป หรือค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจากการท าใหสิ้นคา้นั้นพร้อมขายไดใ้นราคาที่คาดวา่จะไดร้ับ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
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บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้

เมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว

และขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษเีงินได้รอการตัดบัญชี

เป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษทีี่คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

สัญญาเช่า  

ในการพจิารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจใน

การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่พจิารณาวา่บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ใน

สินทรัพยท์ี่เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ้ นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้อง

อาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอัตรา

การเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั        

ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้ง

กนัยงัหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับ

บริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ พนกังานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิ้ดกับบุคคลดังกล่าว และ

กิจการ  ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพจิารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษทัแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหา     

ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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ข. สรุปงบการเงิน 

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย : พนับาท) 

 
สินทรัพย์ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 % 2560 % 2561 % 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
405,132 

 
25.1 

 
126,744 

 
8.0 

 
122,347 

 
7.9 

  เงินลงทุนชัว่คราว 350,682 21.7 430,200 27.3 190,107 12.2 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 69,962 4.3 80,572 5.1 139,481 8.9 
  ลูกหน้ีชาวไร่ 48,281 3.0 43,684 2.8 8,059 0.5 
  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 345,065 21.3 433,555 27.5 613,175 39.3 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,219,122 75.4 1,114,755 70.7 1,073,169 68.8 
เงินลงทุนในบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 37,500 2.4 37,500 2.4 
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 22,128 1.4 22,128 1.4 22,128 1.4 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 330,294 20.4 352,722 22.4 379,019 24.3 
เงินมดัจ าค่าเช่าที่ดิน 25,359 1.6 25,359 1.6 25,359 1.6 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์-สุทธิ 8,557 0.5 9,526 0.6 8,843 0.6 
ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 10,409 0.6 10,771 0.7 10,928 0.7 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 1,647 0.1 2,932 0.2 2,052 0.2 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 398,394 24.6 460,938 29.3 485,829 31.2 

รวมสินทรัพย์ 1,617,516 100.0 1,575,693 100.0 1,558,998 100.0 
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(หน่วย : พนับาท) 
หนี้สิน และ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 % 2560 % 2561 % 
หน้ีสินหมุนเวยีน 
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

 
74,886 

 
4.6 

 
66,656 

 
4.2 

 
70,574 

 
4.5 

    หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบ  
            ก าหนดช าระในหนึ่งปี 

 
- 

 
- 

 
836 

 
0.1 

 
960 

 
0.1 

    ภาษเีงินไดค้า้งจ่าย 25,452 1.6 11,847 0.8 7,759 0.5 
    หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 3,180 0.2 3,629 0.2 3,663 0.2 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 103,518 6.4 82,968 5.3 82,956 5.3 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
    หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 
- 

 
- 

 
2,709 

 
0.2 

 
1,687 

 
0.1 

    ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนกังาน 44,908 2.8 46,229 2.9 49,643 3.2 
         รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 44,908 2.8 48,938 3.1 51,330 3.3 

รวมหน้ีสิน 148,426 9.2 131,906 8.4 134,286 8.6 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 
    ทุนเรียนหุน้-มูลค่า หุน้ละ     
        1 บาท ทุนจดทะเบียน    
        381,145,725 หุน้ ในปี 2559-2561 
    หุน้ที่ออกและช าระแลว้ 
        381,145,725 หุน้ ในปี 2559 - 2561    

 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 

23.6 

 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 

24.2 

 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 

24.5 
    ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 68,000 4.2 68,000 4.3 68,000 4.4 
  ก าไรสะสม 
      -จดัสรรเพือ่ส ารองตามกฎหมาย 

 
38,115 

 
2.3 

 
38,115 

 
2.4 

 
38,115 

 
2.4 
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      -ส่วนที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 981,829 60.7 956,526 60.7 937,451 60.1 
รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,469,090 90.8 1,443,787 91.6 1,424,712 91.4 

รวมหน้ีสิน และส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,617,516 100.0 1,575,693 100.0 1,558,998 100.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : พนับาท) 

 
รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 % 2560 % 2561 % 
รายไดจ้ากการขาย 1,465,504 100.0 1,357,891 100.0 1,265,509 100.0 
ตน้ทุนขาย (1,062,169) (72.5) (1,034,558) (76.2) (1,018,938) (80.5) 
ก าไรขั้นตน้ 403,335 27.5 323,333 23.8 246,571 19.5 
   ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยน 8,318 0.6 34,633 2.6 19,173 1.5 
   ก าไรจากการลงทุน 5,229 0.3 6,618 0.5 4,170 0.3 
   รายไดอ้ื่น 8,246 0.6 8,566 0.6 12,034 1.0 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 425,128 29.0 373,150 27.5 281,948 22.3 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย (94,879) (6.5) (87,626) (6.5) (79,402) (6.3) 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (86,398) (5.9) (87,447) (6.4) (83,144) (6.6) 
รวมค่าใชใ้นการขายและบริหาร (181,277) (12.4) (175,073) (12.9) (162,546) (12.9) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 243,851 16.6 198,077 14.6 119,402 9.4 
    ตน้ทุนทางการเงิน - - (227) - (206) - 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 243,851 16.6 197,850 14.6 119,196 9.4 
   ภาษเีงินได ้ (47,475) (3.2) (37,444) (2.8) (21,714) (1.7) 
ก าไรส าหรับปี 196,376 13.4 160,406 11.8 97,482 7.7 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.52  0.42  0.26  
ก าไรจากการประมาณการตามหลกั    
      คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
      หกั ผลกระทบของภาษเีงินได ้

 
- 
- 

 
1,311 
(262) 

 
(2,769) 

554 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 196,376 161,455 95,267 
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การแบ่งปันก าไรสุทธิ 
ก าไรส าหรับปี 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 

 
196,376 
- 

 
160,406 

707 

 
97,482 
(2,278) 

ก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปี 861,681 981,829 956,526 
จดัสรรเพือ่   -  เงินปันผล (76,228) (186,416) (114,279) 
ก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรส้ินปี 981,829 956,526 937,451 

 
 
 
 
                                สรุปงบกระแสเงินสด                                                                                    (หน่วย : พนับาท) 
 

รายการ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2560 2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
  ก าไรก่อนภาษเีงินได ้

 
243,851 

 
197,850 

 
119,196 

  รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ  
     จากกิจกรรมด าเนินงาน 
    ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง 

 
 

2 

 
 

(20) 

 
 

992 
    กลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญ 58 25 147 
    กลบัรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ 3,727 (26) (2,870) 
     ก าไรจากการปรบัมูลค่าเงินลงทุน (682) (200) (203) 
     ก าไรจากการขายเงินลงทุน - (1,090) (220) 
    ขาดทุน(ก าไร)จากการขายอุปกรณ์และตดัจ าหน่าย 2,545 (384) (514) 
    ค่าเส่ือมราคา 39,247 43,824 43,705 
    ผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอาย ุ 4,613 4,867 4,320 
    ดอกเบี้ยรับ (4,547) (4,191) (3,321) 
    ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย - 227 207 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน 
     สินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 

 
288,814 

 
240,882 

 
161,439 

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพิม่ขึ้น) 
    ลูกหน้ีการคา้ 

 
9,124 

 
(11,325) 

 
(60,746) 

    ลูกหน้ีชาวไร่ (23,948) 4,572 35,477 
    สินคา้คงเหลือ 103,081 (88,463) (176,750) 
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รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2560 2561 
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (1,604) (1,285) 881 
หน้ีสินด าเนินงานเพิม่ขึ้น (ลดลง) 
    เจา้หน้ีการคา้ 

 
 (1,714) 

 
 (9,931) 

 
 2,731 

    ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนกังาน 8 449 (30) 
    หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น (640) (2,235) (3,674) 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 373,121 132,664 (40,672) 

    จ่ายภาษเีงินได ้ (38,386) (51,674) (25,406) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 334,735 80,990 (66,078) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
    เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิม่ขึ้น) 

 
(50,000) 

 
(78,228) 

 
240,516 

    ดอกเบี้ยรับ 4,287 4,925 4,166 
    เงินสดรับจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย 31,181 - - 
    เงินสดจ่ายเพือ่เงินลงทุนในบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั - (37,500) - 
    เงินสดจ่ายมดัจ าค่าเช่าที่ดิน (25,359) - - 
    เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์ 641 446 702 
    เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (72,110) (60,980) (68,231) 
    เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (1,390) (1,398) (89) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (112,750) (172,735) 177,064 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
    จ่ายเงินปันผล 

 
(76,639) 

 
(186,416) 

 
(114,279) 

    จ่ายดอกเบี้ย - (227) (207) 
    จ่ายยช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - - (897) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (76,639) (186,644) (115,383) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น(ลดลง)-สุทธิ 145,346 (278,388) (4,397) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 259,786 405,132 126,744 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 405,132 126,744 122,347 

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม 
   รายการที่มใิช่เงินสด 
         ซ้ืออุปกรณ์โดยท าสัญญาเช่าการเงิน 
         ซ้ืออุปกรณ์โดยบนัทึกเจา้หน้ีอื่น 

 
 

- 
(5,612) 

 
 

3,545 
1,359 

 
 

- 
1,188 
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2)   อัตราส่วนทางการเงิน 

 
อตัราส่วนทางการเงิน 

 
หน่วย 

งบการเงิน 
2559 2560 2561 

อตัราส่วนวเิคราะห์ความคล่องตวั          
    อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 
เท่า 

 
11.78 13.44 12.94 

    อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 7.98 7.68 5.45 
    อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 3.35 0.87 (0.80) 
    อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 19.71 18.04 11.50 
    ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วนั 18.52 20.23 31.73 
    อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 2.67 2.66 1.95 
    ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั 136.93 137.35 187.48 
    อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 13.53 14.62 14.85 
    ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 26.98 24.97 24.58 
    Cash Cycle วนั 128.47 132.61 194.63 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
    อตัราก าไรขั้นตน้ 

 
% 

 
27.52 23.81 19.48 

    อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 16.64 14.59 9.44 
    อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 170.46 50.35 (67.83) 
    อตัราก าไรสุทธิ % 13.40 11.81 7.70 
    อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 13.94 11.01 6.80 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

 
% 

 
12.64 

 
10.05 

 
6.22 
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    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 4.44 3.85 3.34 
    อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.94 0.85 0.81 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 
    อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 

 
เท่า 

 
0.10 

 
0.09 

 
0.09 

    อตัราการจ่ายเงินปันผล % 67.93 80.79 82.11 
 
 

 

 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ถือวา่อยูใ่นทิศทางการฟ้ืนตัว เน่ืองจากการฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกิจโลกทั้งประเทศเศรษฐกิจหลกั และประเทศส าคญัๆในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงเป็นปัจจยัสนบัสนุนภาคการส่งออกของ

ประเทศ อยา่งไรก็ตามเศรษฐกิจโลกยงัคงมีความเส่ียงจากความผนัผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินจากผลกระทบของ

สงครามการคา้ระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศหลักในเขตภูมิภาคที่

ส าคญั เช่น Brexit สถานการณ์ในอิตาลี และการคว ่าบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ ในขณะที่ประเทศญ่ีปุ่ นซ่ึงถือเป็นคู่ค้าที่

ส าคญัของบริษทั คาดการณ์ GDP จะเติบโตเล็กนอ้ยราว 1.1% เนื่องจากนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายอยา่งมาก รวมถึง

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ เพือ่รองรับการแข่งขนัโอลิมปิกในปี 2563 

ในปี 2561 สถาณการณ์ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้ น

อยา่งต่อเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เติบโตอยา่งต่อเนื่อง รวมถึงแรงกดดันจากผลกระทบของ

สงครามการคา้ระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซ่ึงส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม ค่าเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐจึงแข็งค่าขึ้นอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกบัสกุลเงินอื่นๆทัว่โลก โดยอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอ้างอิงธนาคารแห่ง

ประเทศไทยในปี 2561 อยูท่ี่ 32.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เทียบกบัปี 2560 ที่ 33.94 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น

อตัราแข็งค่าร้อยละ 4.80 อตัราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าอยา่งต่อเน่ืองน้ี ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษทัโดยตรง เนื่องจาก

บริษทัขายสินคา้โดยการส่งออกเป็นหลกัประมาณร้อยละ 98 ของรายไดร้วม ดงัจะเห็นไดจ้ากการที่บริษทัมีรายไดร้วมจาก

การขายในปี 2561 ตามงบการเงินลดลง ที่มูลค่า 1,265.51 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2560 ที่มีมูลค่า 1,357.89 

ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 6.80 ในขณะที่บริษทัมียอดขายสินคา้รวมที่ปริมาณ 21,288 ตัน ลดลงเล็กน้อยจากปี 

2560 ที่มีปริมาณยอดขาย 21,875 ตนั หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.68 และดว้ยสถานการณ์การปรับตวัสูงขึ้นของตน้ทุนการ

ผลิต อาทิเช่น การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่า และค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงที่ปรับตวัสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลใหบ้ริษทัมีผล

ก าไรสุทธิตามงบการเงินมูลค่า 97.48 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 39.23 เมื่อเทียบกบัก าไรสุทธิมูลค่า 160.41 ลา้น

บาท ในปี 2560 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2561 ร้อยละ 19.48 ลดลงจากอัตราก าไรขั้นต้นในปี 2560 ที่ร้อยละ 23.81 
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ส่งผลใหบ้ริษทัมีอตัราก าไรสุทธิในปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 7.70 ซ่ึงลดลงเมื่อเทียบกบัอตัราก าไรสุทธิในปี 2560 ที่ร้อยละ 

11.81 

ผลการด าเนินงานของบริษทัมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัมากกวา่ร้อยละ 20 โดยมีก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 

39.23 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลกัของอตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้ นอย่าง

ต่อเน่ืองเมื่อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงปริมาณขายที่ลดลง นอกจากนั้นตน้ทุนขายต่อหน่วยมีการปรับตัวสูงขึ้ น จาก

ปัจจยัการผลิตที่ปรับตวัสูงขึ้น เช่นค่าแรงขั้นต ่า และค่าน ้ ามนัที่ปรับตวัสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงการที่ผลผลิต

ในฤดูกาลเพาะปลูกน้ีมีปริมาณมากกวา่ที่คาดการณ์ ส่งผลให้บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าที่คลังสินค้าแช่เย็น

ภายนอกสูงขึ้น บริษทัจึงมีอตัราก าไรสุทธิลดลงอยา่งมีนยัส าคญั โดยบริษทัไม่มีรายการที่มิไดเ้กิดขึ้นประจ าในงบการเงิน

ประจ าปี 2561 

ในปีที่ผ่านมา บริษทัไม่ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี มีเพยีงการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบบัใหม่ที่มีผลบงัคบัใช ้แต่การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัส าคญั  

ในปี 2562 สภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง จากการบริโภคของตลาดแรงงานและนโยบาย

การเงินที่อยู่ในระดับผ่อนคลาย แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจเร่ิมสะท้อนถึงความไม่สอดคล้องกันในหลายภูมิภาค 

ท่ามกลางปัจจยัเส่ียงดา้นความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลก โดยมีปัจจยัเส่ียงจากสงครามการค้า ภาวะ

การเงินโลกที่ตึงตวัเกินคาด จากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ที่ท าใหต้น้ทุนในการระดมทุนสูงขึ้ น ในขณะที่

สภาพคล่องทยอยลดลงจากนโยบายการเงินที่เขา้สู่สภาวะปกติของธนาคารกลางหลักในหลายๆประเทศ และปัญหาใน

ดา้นภูมิรัฐศาสตร์ระหวา่งประเทศทัว่โลก เช่น Brexit การเมืองในอิตาลี และการคว ่าบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ ในขณะที่

ภาวะเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นอาจเติบโตแบบชะลอตวั เน่ืองจากการปรับขึ้นภาษกีารบริโภคจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 ในเดือน

ตุลาคม 2562 น้ี ในขณะที่ประเทศไทยยงัคงมีหน้ีครัวเรือนในระดบัสูง รวมถึงแนวโนม้การปรับขึ้นอตัราดอกเบี้ ย ซ่ึงอาจ

ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินในประเทศได้ และความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งที่อาจก าหนดนโยบายทาง

เศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไป นอกเหนือจากปัจจยัต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ ปัจจยัที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน

ของบริษทัในปี 2562 ไดแ้ก่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งแรงงานภาคการเกษตรรวมถึงแรงงานต่างด้าว เป็นปัจจัยที่

กดดนัตน้ทุนการผลิตของบริษทั และแนวโนม้ในการปรับขึ้ นค่าแรงขั้นต ่ าในเดือนเมษายน 2562 น้ี เช่นเดียวกับราคา

น ้ามนัที่ยงัคงปรับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโต อย่างไรก็ตาม บริษทัได้เล็งเห็นถึงปัจจัยที่อาจ

ส่งผลกระทบในการด าเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวการณ์น้ี และพยายามที่จะก าหนดนโยบายการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์เช่น นโยบายการบริหารจดัการตน้ทุนที่ด าเนินการมาอยา่งต่อเนื่องโดยการปรับปรุงวธีิการและมาตรฐานการ

คดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุ  การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพือ่ลดปริมาณการใช้เช้ือเพลิง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลด

ค่าใชจ่้ายในการผลิต การศึกษาความตอ้งการสินคา้ในตลาดใหม่นอกเหนือจากคู่ค้าในปัจจุบัน และการด าเนินนโยบาย

ศึกษาการลงทุนในต่างประเทศเพือ่เพิม่พื้นที่เพาะปลูกและส่งเสริมการปลูกพชืเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ เพื่อน ามาเป็นวตัถุดิบ

ในการผลิตสินคา้ รวมไปถึงการด าเนินการปรับปรุงนโยบายการติดตามอตัราแลกเปลี่ยนอยา่งใกลชิ้ด เพือ่ใชเ้คร่ืองมือทาง
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การเงินเช่นสัญญาการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกับแนวโน้มสถานการณ์ความผันผวนของ

อตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา  

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงิน 

โครงสร้างรายได้ 

1. รายไดจ้ากการขาย 

แหล่งที่มาของรายไดห้ลกัยงัคงมาจากการขายสินคา้ประเภทพชืผกัแช่เยอืกแข็ง เช่น ถั่วแระแช่แข็ง ถั่วแขกแช่

แข็ง ขา้วโพดหวานแช่แข็ง ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และผกัรวมแช่แข็ง โดยรายไดจ้ากการขายตามงบการเงินจ าแนก

ตามโครงสร้างการขายไดด้งัน้ี 

 

รายได ้ มูลค่า (ลา้นบาท) เพิม่ขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 1,434.39 1,322.71 1,238.32 2.35 (7.79) (6.38) 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 31.11 35.18 27.19 68.25 13.08 (22.71) 

รายไดร้วมจากการขาย 1,465.50 1,357.89 1,265.51 3.21 (7.34) (6.80) 

ในปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวม 1,265.51 ลา้นบาท ซ่ึงแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศคิดเป็น

ร้อยละ 2.15 ของรายไดร้วม ลดลงเล็กนอ้ยจากสัดส่วนร้อยละ 2.59 เมื่อเทียบกบัปี 2560 เน่ืองจากมีปริมาณค าส่ังซ้ือ

จากลูกคา้ในประเทศลดลง และบริษทัมีรายไดจ้ากการขายต่างประเทศในปี 2561 คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 97.85 ของ

รายไดร้วม เพิม่ขึ้นเล็กนอ้ยจากอตัราส่วนรายไดจ้ากการขายต่างประเทศในปี 2560 ที่ร้อยละ 97.41 

รายไดร้วมจากการขายในปี 2561 มีมูลค่า 1,265.51 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัรายไดร้วมจากการขายในปี 2560 ที่มี

มูลค่า 1,357.89 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 6.80 อนัเป็นผลมาจากอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอา้งอิงธนาคารแห่ง

ประเทศไทยในปี 2561 ที่ 32.31 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงแข็งค่าขึ้นจากอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2560 ที่ 33.94 บาท/

ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอตัราแข็งค่าขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.80 รวมถึงการที่บริษทัมีปริมาณขายสินค้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับ

ปริมาณการขายสินคา้ในปี 2560 

2. รายไดอ้ื่น 
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ในปี 2561 บริษทัมีรายไดอ้ื่น 12.03 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเศษซากวตัถุดิบ เพิ่มขึ้ นจาก

รายไดอ้ื่นในปี 2560 ที่ 8.57 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิม่ขึ้นร้อยละ 40.50 และบริษทัมีรายได้จากการลงทุน จ านวน 

4.17 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีและตลาดการเงินที่มีความเส่ียงต ่า 

ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขายของบริษทัในปี 2561 มีมูลค่า 1,018.94 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 1.51 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซ่ึงมีมูลค่า 

1,034.56 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัน้ี 

 ปริมาณการขายสินคา้ที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากช่วงปลายปี 2559 ถึงต้นปี 2560 มีค าส่ังซ้ือ

เขา้มามากเป็นพเิศษ จากสภาพอากาศที่ผิดปกติในประเทศญ่ีปุ่ นซ่ึงส่งผลกระทบต่อการขาดแคลน

ผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศญ่ีปุ่ น รวมถึงการชะลอตัวของการบริโภคภาคครัวเรือนใน

ประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงปีที่ผ่านมา 

 อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยปรับตวัสูงขึ้น เมื่อเทียบกบัปี 2560 จากต้นทุนค่าแรงที่ปรับตัว

สูงขึ้นเน่ืองจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่าตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา และตน้ทุนค่าน ้ ามันเตาที่ปรับตัว

สูงขึ้น จากสถานการณ์ราคาน ้ามนัโลกที่ราคาน ้ ามนัเร่ิมมีการปรับตวัสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา รวมถึงตน้ทุน

ที่เกิดจากการการฝากแช่สินคา้กบัคลงัสินคา้แช่เยน็ภายนอก จากการที่ผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกน้ีมี

ปริมาณมากกวา่ที่คาดการณ์ เนื่องจาก Yield จากการเพาะปลูกสูงขึ้ น ประกอบกับการปิดปรับปรุง

ซ่อมแซมหอ้งเยน็คลงัสินคา้บางส่วน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2561 เท่ากบั 162.55 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยจากปี 2560 ที่ 175.07 

ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 7.16 โดยมีสาเหตุหลกัจากค่าใชจ่้ายในการขนส่งในประเทศและค่าขนส่งออกซ่ึงประกอบไป

ดว้ยค่าจา้งรถขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือเพื่อการส่งออก ค่าด าเนินพิธีการทางศุลกากร และค่าขนส่งทางเรือที่ลดลงจาก

ปริมาณขายที่ลดลง 

อัตราก าไรข้ันต้นและอัตราก าไรจากการด าเนินงาน 

 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2561 ลดลงเป็นร้อยละ 19.48 จากร้อยละ 23.81 ในปี 2560 และมีอตัราก าไรจาก

การด าเนินงานในปี 2560 ลดลงเป็นร้อยละ 9.44 จากร้อยละ 14.59 ในปี 2560 อนัเป็นผลมาจากการแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

ของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการขายที่ลดลง ในขณะที่ราคาปัจจัยการผลิตปรับตัวสูงขึ้ น เช่นการปรับ

ค่าแรงขั้นต ่าสูงขึ้น ราคาน ้ามนัที่ปรับตวัสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ืนตัว ต้นทุนค่าฝากแช่สินค้าที่เพิ่มขึ้ นจากการ

ด าเนินการปรับปรุงหอ้งเยน็ ประกอบกบัการที่ผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกน้ีมีปริมาณมากกวา่ที่คาดการณ์ เน่ืองจาก Yield 

จากการเพาะปลูกสูงขึ้น อยา่งไรก็ตามค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงเล็กนอ้ยจากปริมาณขายสินคา้ที่ลดลงเมื่อเทียบ

กบัปีก่อน  
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 ก าไรสุทธิ 

 บริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2561 เท่ากบั 97.48 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 39.23 เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิในปี 2560 ที่ 

160.41 ลา้นบาท โดยมีอตัราก าไรสุทธิลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 11.81 เป็นร้อยละ 7.70 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อก าไรสุทธิ

และอตัราก าไรสุทธิที่ลดลงน้ีเป็นผลมาจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องในปี 

2561 ซ่ึงมีอตัราเฉลี่ยรายไตรมาสระหวา่ง 31.54 – 32.97 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงปริมาณขายที่ลดลงในปี 2561 

นอกจากน้ี ราคาปัจจยัการผลิตที่ส าคญัเช่นค่าแรงขั้นต ่า และราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง มีการปรับตัวสูงขึ้ นในปีที่ผ่านมา โดย

ทางบริษทัไดพ้ยายามบริหารจดัการตน้ทุนจากการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในด้านการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ พฒันา

ประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงการด าเนินการปรับปรุงหอ้งเยน็ เพือ่เพิม่พื้นที่ในการจดัเก็บ และลดภาระค่าใช้จ่ายของ

บริษทั  

 

 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ มูลค่า (ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

รายไดจ้ากการขาย 1,465.50 1,357.89 1,265.51 3.21 (7.34) (6.80) 

ตน้ทุนขาย 1,062.17 1,034.56 1,018.94 (1.26) (2.60) (1.51) 

ก าไรขั้นตน้ 403.33 323.33 246.57 17.20 (19.84) (23.74) 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน 8.32 34.63 19.17 131.06 316.38 (44.64) 

รายไดจ้ากการลงทุน 5.23 6.62 4.17 (3.66) 26.56 (36.99) 

รายไดอ้ื่น 8.25 8.57 12.03 27.63 3.87 40.50 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 425.13 373.15 281.95 28.95 (12.23) (24.44) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 181.28 175.07 162.55 1.81 (3.42) (7.16) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทาง

การเงินและภาษ ี

243.85 198.08 119.40 60.82 (18.77) (39.72) 
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ก าไรสุทธิ 196.38 160.41 97.48 64.25 (18.32) (39.23) 

ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบี้ย ภาษ ีค่าเส่ือม และ

ค่าตดัจ าหน่าย 

283.10 241.90 163.11 39.82 (14.55) (32.57) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรม

ด าเนินงาน 

324.74 80.76 (66.08) 79.77 (75.87) (181.82) 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.52 0.42 0.26 

มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ (บาท) 3.85 3.79 3.74 

 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 2559 2560 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 11.78 13.44 12.94 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่า) 7.98 7.68 5.45 

อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 27.52 23.81 19.48 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 16.64 14.59 9.44 

อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 13.40 11.81 7.70 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (ร้อยละ) 13.94 11.01 6.80 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 12.64 10.05 6.22 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.10 0.09 0.09 

ฐานะทางการเงินของบริษัท 

สินทรัพย์ 

 บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่า 1,559.00 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพย์รวมในปีก่อนที่ 

1,575.69 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 1.06 โดยมีปัจจัยหลักจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุน
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ชัว่คราวในรูปแบบของเงินฝากประจ า จาก 556.94 ลา้นบาท เป็น 312.45 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 43.90 เมื่อ

เทียบกบัปีก่อน อนัเนื่องมาจากก าไรสุทธิในปี 2561 ที่ลดลงเน่ืองจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้ นเมื่อเทียบกับ

ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลใหบ้ริษทัมีกระแสเงินสดรับจากการด าเนินงานลดลง ประกอบกบัการที่บริษทัมีการรับ ซ้ือวตัถุดิบใน

ปริมาณที่สูงขึ้น จากการที่ผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกน้ีมีปริมาณมากกวา่ที่คาดการณ์ เน่ืองจาก Yield จากการเพาะปลูก

สูงขึ้น ท าใหบ้ริษทัมีปริมาณสินคา้คงเหลือที่สูงขึ้นจาก 433.55 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 613.17 ล้านบาท ในปี 2561 คิด

เป็นเพิม่ขึ้นร้อยละ 41.43 สอดคลอ้งกบัรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นในปี 2561 มูลค่า 139.48 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นในปี 2560 

ที่มีมูลค่า 80.57 ลา้นบาท โดยมีลูกหน้ีที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระมูลค่า 70.15 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.73 ของ

ลูกหน้ีการคา้รวม 105.13 ลา้นบาท โดยบริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อลูกหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากับจ านวนที่คาดว่า

จะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพจิารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบัน ในปีที่ผ่านมา

ลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทัสามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

หนี้สิน 

 บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่า 134.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ 

131.91 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 1.80 เนื่องมาจากบริษทัมีภาษีค้างจ่ายลดลงจากปีก่อนซ่ึงมีมูลค่า 11.85 ล้านบาท 

เทียบกบัภาษคีา้งจ่าย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงมีมูลค่า 7.76 ลา้นบาท โดยมีปัจจยัจากก าไรสุทธิที่ลดลง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัดา้นหน้ีสินนอกเหนือจากภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเมื่อ

เกษยีณอาย ุประกอบไปดว้ย  

 สัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมและวา่จา้งที่ปรึกษาในการออกแบบระบบดังกล่าวประมาณ 1.0 ล้าน

บาท 

 สัญญาวา่จา้งที่ปรึกษาทางการเงินในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายเงินตาม

สัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

 บริษทัมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดจากการที่ธนาคารออกหนงัสือค ้ าประกนับริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวน

เงินประมาณ 11.0 ลา้นบาท 

บริษทัสามารถช าระหน้ีสินในงบแสดงฐานะทางการเงินและจากภาระผูกพนัดังกล่าวได้เน่ืองจากการมีสภาพ

คล่องที่เพยีงพอ โดยในปี 2561 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 12.94 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 5.45 เท่า จาก

ปริมาณสินทรัพยห์มุนเวยีนที่ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของสินคา้คงเหลือรวมถึงเงินสดและเทียบเท่าเงินสด  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ

บริษทั  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัมีส่วนของผูถ้ือหุน้รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 1,424.71 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,443.79 ลา้นบาท

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี  คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.32 โดยบริษทัมีผลก าไรสะสมในส่วนที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลงจาก 956.53 

ล้านบาทในปี 2560 เ ป็น 937.45 ล้านบาทในปี 2561 คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 1.99 อันเนื่องมาจากบริษทัมีผล

ประกอบการที่ลดลงจากปีก่อน 

กระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน 

 บริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปในการด าเนินงานในปี 2561 จ านวน 66.08 ลา้นบาท เทียบกับกระแสเงินสดได้มา

จากการด าเนินงานในปี 2560 จ านวน 80.99 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากปริมาณเงินสดรับจากลูกคา้ต่างประเทศที่ลดลงจาก

อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกบัเหรียญสหรัฐและปริมาณขายที่ลดลง รวมถึงการใช้เงินสดเพื่อซ้ือวตัถุดิบ

จากเกษตรกรในปริมาณที่สูงขึ้น จากการที่ผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกน้ีมีปริมาณมากกวา่ที่คาดการณ์ เนื่องจาก Yield จาก

การเพาะปลูกสูงขึ้น โดยบริษทัมีการใชเ้งินสดเพือ่ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรมูลค่า 68.23 ล้าน

บาท และใชไ้ปในการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาลรวม 114.28 ลา้นบาท 

 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 ที่ 12.94 เท่า ลดลงเล็กนอ้ยจาก 13.44 เท่าในปีก่อน โดยสินทรัพยส่์วน

ใหญ่ของบริษทัเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน ซ่ึงมีอตัราส่วนร้อยละ 68.84 ในขณะที่บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวยีนเพยีงร้อยละ 5.32 

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ และไม่มีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน บริษทัจึงถือไดว้า่มีสภาพคล่องที่เพยีงพอ  

 บริษทัไม่มีการกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปี 2561 โดยบริษทัมีสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้

ถือหุน้ในปี 2561 เท่ากบั 0.09 เท่า ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2560  
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ตารางสรุปฐานะทางการเงินท่ีส าคัญ 

ขอ้มูลทางการเงินที่

ส าคญั 

มูลค่า (ลา้นบาท) เพิม่ขึ้น (ลดลง) ร้อยละ สัดส่วนต่อสินทรัพยร์วม 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

สินทรัพยห์มุนเวยีน          

เงินสดและเงินลงทุน 755.81 556.94 312.45 35.02 (26.31) (43.90) 46.73 35.35 20.24 

ลูกหน้ีรวม 118.24 124.26 147.54 (11.99) 5.09 18.74 7.31 7.89 9.46 

สินคา้คงเหลือ 345.07 433.55 613.17 (23.64) 25.64 41.43 21.33 27.52 39.33 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,219.12 1,114.75 1,073.17 6.38 (8.56) (3.73) 75.37 70.75 68.84 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน          

ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 

 

330.29 

 

352.72 379.02 

 

7.97 

 

6.79 

 

7.46 

 

20.42 

 

22.39 

 

24.31 

สินทรัพยไ์ม่หมุน 

เวยีนอื่น 

 

68.10 

 

108.22 106.81 

 

85.48 

 

58.91 

 

(1.30) 

 

4.21 

 

6.87 

 

6.85 

รวมสินทรัพยไ์ม่ 398.39 460.94 485.83 16.28 15.70 5.40 24.63 29.25 31.16 
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หมุนเวยีน 

สินทรัพยร์วม 1,617.52 1,575.69 1,559.00 8.66 (2.59) (1.06) 100.00 100.00 100.00 

หน้ีสินหมุนเวยีน 103.52 82.97 82.96 4.83 (19.85) (0.01) 6.40 5.27 5.32 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 44.91 48.94 51.33 9.71 8.97 4.89 2.78 3.11 3.29 

หน้ีสินรวม 148.43 131.91 134.29 6.26 (11.13) 1.80 9.18 8.37 8.61 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,469.09 1,443.79 1,424.71 8.91 (1.72) (1.32) 90.82 91.63 91.39 

 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

              บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง
วา่  ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  ไม่เป็นเท็จ  ไมท่ าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  
นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย
แลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี  เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทั้ง
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้  ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบควบคมุภายใน 
รวมทั้งการกระท าที่มิชอบทีอ่าจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 
ในการน้ี เพือ่เป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกนั กบัที่บริษทัไดร้ับรอง ความถกูตอ้งแลว้  
บริษทัไดม้อบหมายให ้ นายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพทิกัษ ์  เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  หาก
เอกสารใดไม่มีลายมอืช่ือของ นายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพทิกัษ ์  ก ากบัไว ้  บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที่บริษทัไดร้ับ
รองความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
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1  นายประยรู  พลพพิฒันพงศ ์ ประธานกรรมการบริษทั 
     
2 

 
 นายประภาส  พลพพิฒันพงศ ์

  
ประธานกรรมการบริหาร 

 

     
3 

 
 นายองักูร  พลพพิฒันพงศ์ 

  
กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 
ผูร้ับมอบ
อ านาจ 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
นายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพทิกัษ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและ

เลขานุการบริษทั 
 

 
 
 
 
 
เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ  ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั                                       
หมายเหตุ ประวตัิกรรมการ สามารถดขูอ้มูลไดจ้ากขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ (ประวตัิกรรมการ หนา้ 26 – 33) 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 
นายประยรู  
    พลพพิฒันพงศ์ 

ประธานกรรมการบริษทั   ผูม้อี  านาจลงนามผูกพนั
บริษทั    กรรมการบริษทัที่บริษทัไปลงทุน >10%) 

พีช่าย นายประภาส ,บิดา นายองักูร 

นายประภาส  
     พลพพิฒันพงศ์   

ประธานกรรมการบริหาร  ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนั
บริษทั  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

                                                                          
นอ้งชาย  นายประยรู                                  

นายองักูร   
     พลพพิฒันพงศ์    

กรรมการผูจ้ดัการ  ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั      
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด   กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
กรรมการบริหารความเส่ียง  กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน  ผูอ้นุมตัิขอ้สนเทศ                                    

                                                                            
บุตร นายประยรู 

นายหลาน, มู่-ชิว  กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร ไม่ม ี
นายอ านวย 
      ยศสุข 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
ไม่ม ี

นายอ าพล   
     รวยฟพูนัธ์ 

กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ                              
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน       
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

 
ไม่ม ี

 
ดร. ภูษติ  
     วงศ์หล่อสายชล 

กรรมการอิสระ     ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ   กรรมการบริหารความเส่ียง 

                                                                          
ไม่ม ี

น.ส. ชุติมา                
      ตั้งมติธรรม 

กรรมการอิสระ     กรรมการตรวจสอบ                  
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ไม่ม ี
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ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 
น.ส. วริศรา                         
      เก่งการคา้ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป  และ 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายส านกังานโรงงาน 2 

อาย ุ52 ปี                                                      
การศึกษา : ประกาศนียบตัรชั้นสูง                  
การถือหุน้ในบริษทั – ไม่มี                                      
ความสัมพนัธ์กบักรรมการ – ไม่มี            

นายเทวนิทร์              
      รุ่งรัตนพทิกัษ ์

ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน (CFO)     
เลขานุการบริษทั     
ผูอ้นุมตัิขอ้สนเทศ (TSD) 

อาย ุ37 ปี                                                                           
การศึกษา : ปริญญาตรีบริหารการคา้ระหวา่ง
ประเทศ, ปริญญาโท-บริหารการเงิน                           
การถือหุน้ในบริษทั – ไม่มี                                     
ความสัมพนัธ์กบักรรมการ – ไม่มี                           

นายศกัดา   
     พมิเมือง 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (สมุห์บญัชี)      
ผูจ้ดัท ารายงานขอ้สนเทศ                                      
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ                         
กรรมการบริหารความเส่ียง 

อาย ุ59 ปี                                                                            
การศึกษา : ปริญญาตรีบญัชี , MBA                                
การถือหุน้ในบริษทั – ไม่ม ี
ความสัมพนัธ์กบักรรมการ – ไม่มี                           

น.ส. ปิยะลกัษณ์  
     เช้ือผูด้ ี

ผูจ้ดัการโรงงาน 1 อาย ุ50 ปี                                                                    
การศึกษา : ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร                                                       
การถือหุน้ในบริษทั – ไม่มี                                          
ความสัมพนัธ์กบักรรมการ – ไม่ม ี

นายธรรมรัตณ์      
     เจริญสันติ 

ผูจ้ดัการโรงงาน 2 อาย ุ46 ปี                                                                    
การศึกษา : ปริญญาตรีวศิวกรรมเคร่ืองกล, 
ปริญญาโท Agro Industry Management                            
การถือหุน้ในบริษทั – ไม่มี                                             
ความสัมพนัธ์กบักรรมการ – ไม่ม ี

นายรังสิต โอเจริญ ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน โรงงาน 1 อาย ุ60 ปี                                                                         
การศึกษา : ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์                                   
การถือหุน้ในบริษทั – ไม่มี                                               
ความสัมพนัธ์กบักรรมการ – ไม่ม ี

นายสายรุ้ง  บุญตอม ผูจ้ดัการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร อาย ุ54 ปี                                                                 
การศึกษา - ปริญญาตรีเกษตรศึกษา                     
(พชืสวน)                                                                          
การถือหุน้ในบริษทั – ไม่มี                                               
ความสัมพนัธ์กบักรรมการ - ไม่ม ี
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เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

-ไม่ม-ี 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน  
                         และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษทั 

หวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษทั หวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 
ช่ือ-นามสกุล: นายศกัดา  พมิเมือง ช่ือ-นามสกุล: นายวรีะวฒัน์  สกุลมีฤทธ์ิ 
ต าแหน่ง: ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ต าแหน่ง: รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
อาย:ุ 59 ปี อาย:ุ 43 ปี 
วฒิุการศึกษา:  
-ปริญญาตรี-บญัชี 
-ปริญญาโท-บริหาร 
-หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 
13/2557) 

วฒิุการศึกษา: 
-ปริญญาตรี สาขาบญัชี                                                           

-CPIAT สมาคมผูต้รวจสอบภายใน                                            

-IACP สภาวชิาชีพบญัชี                                                                       

-IT Audit  สวทช 

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 : 
-รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่น
ฟดูส์ ตั้งแต่ ม.ค.2560-ปัจจุบนั 
-ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.เชียงใหม่โฟร
เซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ ก.ค.-ธ.ค. 2559 
-ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน บมจ. บูรพาเทคนิคอล ตั้งแต่ 

ก.พ. 2559 -30 ม.ิย. 2559                                                          

-ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน บมจ. กรุ๊ปลีส ตั้งแต่ มิ.ย.2556- 

ม.ค.2559                                                                                    
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-หวัหนา้ฝ่ายควบคุม บจ.ซูซูกิ ลิสซ่ิง ตั้งแต่ เม.ย.2553- พ.ค. 

2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของบริษทั แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากดั ตามรายงาน พฤศจิกายน 2561 

(หน่วย:ลา้นบาท) 
รายการทรัพยสิ์น วธีิประเมินมูลค่า มูลค่าตามบญัชี  

ณ 31 ธ.ค. 61 
มูลค่ายตุิธรรม ส่วนเพิม่ 

ส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ ที่ดินจ านวน 2 แปลง 
เน้ือที่รวม 54.4 ตรว. พร้อมอาคารพาณิชย ์ 4 ชั้น 
จ านวน 3 คูหา 

ที่ดิน-วธีิเปรียบเทียบ
ขอ้มูลตลาด 
อาคาร-วธีิตน้ทุนทดแทน 

28.9 39.0 10.1 

พื้นที่เพาะปลูก จ.พษิณุโลก จ านวน 7 แปลง เน้ือที่
รวม 154 ไร่ 0 งาน 30 ตรว. 

วธีิเปรียบเทียบขอ้มูล
ตลาด 

15.4 61.6 46.2 

โรงงานแห่งที่ 1 จ.เชียงใหม่ ทีด่ิน 2 แปลง เน้ือที่
รวม 15 ไร่ 0 งาน 36.6 ตรว. พร้อมอาคารโรงงาน 

ที่ดิน-เปรียบเทียบขอ้มูล
ตลาด 

72.5 225.0 152.5 

โรงงานแห่งที่ 2 จ.เชียงใหม่ ที่ดิน 28 แปลง เน้ือที่
รวม 74 ไร่ 2 งาน 56.9 ตรว. พร้อมอาคารโรงงาน 

ที่ดิน-วธีิเปรียบเทียบ
ขอ้มูลตลาด 
อาคาร-วธีิตน้ทุนทดแทน 

120.7 
 

267.8 147.1 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โรงงาน 1 + 2 วธีิตน้ทุนทดแทน 121.8 183.1 61.3 
รวมสินทรัพยท์ี่ประเมินมูลค่า  359.3 776.5 417.2 
สินทรัพยท์ี่ไม่ไดป้ระเมินมลูค่า  41.8 41.8 - 
รวมที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  401.1 818.3 417.2 

หมายเหตุ 
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ทรัพยสิ์นถาวรที่ไม่ไดป้ระเมินมูลคา่ ไดแ้ก่ ยานพาหนะ อุปกรณ์ส านกังาน อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหวา่ง
ติดตั้ง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
เรียน  ท่านผูถ้ือหุน้ของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
คณะกรรมการบริษทัฯเป็นผูร้ับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในแบบแสดงขอ้มูล
ประจ าปี  งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ บริษทัฯใชดุ้ลยพนิิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการอย่างมีเหตุผลในการจัดท า
งบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัฯตระหนกัถึงความส าคัญของการบริหารงานภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจและการก ากับดูแล
กิจการที่ดี  บริษทัฯจึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เพือ่ใหค้ณะกรรมการชุดย่อยเหล่าน้ีท าหน้าที่ก ากับดูแล แนะน าฝ่ายจัดการให้บริหารงานภายใต้กรอบของกฎหมาย 
หลกัเกณฑ์ ระเบียบ และขอ้พงึปฏิบตัิที่เป็นปัจจุบนัของหน่วยงานที่ท าหนา้ที่ก ากบัดูแล และจดัใหม้ีฝ่ายตรวจสอบภายใน 
และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิ ดความเช่ือมั่นว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง มีการใช้
ทรัพยากรของบริษทัฯอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและเกิดความ
เสียหายต่อธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั มีระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงทางธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อ
ความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง 

คณะกรรมการบริษทัฯเล็งเห็นถึงความส าคญัของการป้องกนัการทุจริตในองค์กร ดงันั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ครั้งที่ 1/2558 จึงมีมติอนุมติันโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ
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พนกังาน ยดึถือปฏิบติัเพือ่ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ใหเ้กิดเป็นรูปธรรมอยา่งจริงจงั และต่อมาเมื่อวนัที่ 21 เมษายน 
พ.ศ. 2558 บริษทัฯไดส้มคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุน้ส่วนตา้นทุจริต เพือ่ร่วมรณรงค์ใหทุ้กองค์กรตระหนักถึงผลกระทบ
ของการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และไดร้ับการรับรองใหเ้ป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
เมื่อวนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการบริษทัฯยงัใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัที่ดีต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเท่า
เทียมกนั ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯจึงก าหนดบทบาทภาระหนา้ที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนักงานของบริษทัฯที่จะต้องปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้ี พนักงาน สังคม ชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้มไวใ้นหลกัจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯยึดถือปฏิบัติให้
เกิดความเสมอภาค โปร่งใส เที่ยงธรรม และช่วยกนัส่งเสริมพฒันาสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม ให้มีความเข้มแข็ง อยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและเป็นสุข  

 

 

 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริษทัฯมีการประชุมคณะกรรมการ จ านวน 7 ครั้ ง และได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการอยา่งครบถว้น มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติัหนา้ที่ใหด้ียิง่ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง จดัใหม้ีการประเมินตนเอง
รายปีของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ และคณะกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ   
ไดผ้ลประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.96 และคณะกรรมการรายบุคคล ไดผ้ลประเมินคิดเป็นร้อยละ 96.59  

 

 

 

 

(นายประยรู  พลพพิฒันพงศ์) 

ประธานกรรมการ 

วนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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ค าช้ีแจงของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ 
 

ตามที่คณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน คือ 
นายอ านวย ยศสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอ าพล รวยฟูพนัธ์ และน.ส.ชุติมา ตั้งมติธรรม เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้ีการประชุมจ านวน 4 ครั้ง โดยได้เชิญผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง 
และผูต้รวจสอบภายในเขา้ร่วมประชุม โดยสรุปสาระส าคญัผลการปฏิบติังานไดด้งัน้ี 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2561 รับฟังรายงาน และขอ้ช้ีแจงจากฝ่ายบริหาร 
และผูส้อบบญัชีในเร่ืองที่เกี่ยวขอ้งอยา่งชดัเจนและเพยีงพอ จึงมีความเห็นสอดคล้องกับผู ้สอบบัญชีว่า งบ
การเงินดงักล่าวถูกตอ้งตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

2. สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลของรายการที่เกี่ยวโยงกนัระหวา่งบริษทั  บริษทัยอ่ย และบริษทัที่เกี่ยวข้องกัน 
และมีความเห็นวา่ขอ้มูลของรายการที่เกี่ยวโยงกนัไดร้ับการเปิดเผยไวอ้ยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอแลว้ 

3. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับ ธุรกิจ
ของบริษทั โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่มีสาระส าคัญ ในเร่ืองการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจแต่อยา่งใด  
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4. เสริมสร้างความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบภายใน ใหค้วามเห็นชอบในแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี และสอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียงที่
เพยีงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั้งประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด  โดยมี 5 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มการควบคุม, การประเมินความเส่ียง, มาตรการควบคุม , ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตามโดยสรุปการด าเนินการในด้านต่างๆ โดยรวม ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดป้ระเมินแลว้มีความเห็นวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง 
ที่เพยีงพอและมีประสิทธิผล และไม่พบขอ้บกพร่องด้านการควบคุมภายใน ที่มีนัยส าคัญที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญั 

5. ไดพ้จิารณาเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่ขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562  
โดยเสนอผูส้อบบญัชีของส านกังาน เอเอสที มาสเตอร์ ที่มีความเป็นอิสระและได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

6.  การก ากบัดูแลดา้นการป้องกนัการเกิดทุจริต  คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพื่อสร้าง ความมั่นใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมถึงการป้องกนัการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่  เพือ่ใหเ้กิดความโปร่งใสและสอบทานได้ อีก
ทั้งบริษทัไดร้ับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต ซ่ึง
แสดงถึงความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่
ในการสอบทาน ผลการประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นทุจริต ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2561 

7. สอบทานและก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใหป้ฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้น
การทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยผลของการสอบทานและก ากับดูแลการตรวจสอบของผู ้ตรวจสอบภายใน 
เกี่ยวกบัการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ของกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน 
ประจ าปี 2561ไม่พบการทุจริต  

8. พจิารณาใหค้วามเห็นชอบกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอ  ขออนุมตัิคณะกรรมการบริษทัฯ
และจดัใหก้ารทบทวนความเหมาะสมอยา่งนอ้ยปีละ 1ครั้ง 

9. ไดท้ าการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นการประเมินผลรายปีส าหรับผลการประเมิน
ในปี 2561 สรุปโดยรวมไดว้า่คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ส าเร็จลุล่วงตามแผนงานที่ก าหนด
ไว ้โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบคิดเป็นร้อยละ 97.50 
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ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                                                                               วนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัที่  11  มีนาคม  2562 

เร่ือง  รายงานระบบการควบคุมภายในดา้นบญัชี 

เรียน  คณะกรรมการ 

 บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์  จ ากดั  (มหาชน) 

 ตามที่ส านกังานไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2561 และไดเ้สนอรายงานการตรวจสอบลงวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ไปแลว้นั้น ส านกังานขอเรียนวา่ในการ
ตรวจสอบงบการเงินดงักล่าวตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไปเพือ่แสดงความเห็นวา่งบการเงินนั้นแสดงฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หรือไม่เพยีงใดนั้น ส านกังานไดศ้ึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษทัตามที่
ส านกังานเห็นว่าจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการก าหนดขอบเขต วิธีการตรวจสอบและระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบ 
ส านักงานไม่พบขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมในดา้นบญัชีที่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
 

บริษัท เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากัด 

790/12 ทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 

ถนนสุขุมวทิ 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110 
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ส านกังานขอเรียนวา่การตรวจสอบบญัชีส านกังานมิไดต้รวจสอบทุกรายการหากแต่ใชว้ธีิการทดสอบ     เท่านั้น 
นอกจากน้ีการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดา้นบญัชีมีวตัถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์
ในการสอบบญัชีดงัที่กล่าวไวข้า้งตน้  ดงันั้นจึงไม่อาจช้ีให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุม
ภายในได ้

 
 ส านกังานขอขอบคุณที่เจา้หนา้ที่ของบริษทัไดใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษทัเป็นอยา่งดี 

                        

 ขอแสดงความนบัถือ 

               

                                                                                     (นงราม  เลาหอารีดิลก) 

                                                                                         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 


