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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน)   ด าเนินธุรกิจผลิตแปรรูปและจ าหน่าย พืชผกัแช่แข็ง เช่น 
ถัว่แระแช่แข็ง ถัว่แขกแช่แข็ง ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แข็ง เป็นต้น มีสัดส่วนการจ าหน่าย
ตลาดต่างประเทศ มากกว่าร้อยละ 98 

1.1 ปรัชญาองคก์ร วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

                                                               ปรัชญาองคก์ร 

                            ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ คือ ความปรารถนาสูงสุดของเรา 

                                                                   วิสัยทศัน ์

                                          เรามุ่งมัน่พฒันา เพ่ือความเป็นผูน้ าดา้นสินคา้เกษตรแช่แข็งและเกษตรแปรรูป 

                                                                           พนัธกิจ 

     บริษทัมุ่งพฒันา และสรรหาผกัท่ีมีคุณภาพ สดสะอาด ปลอดภยัจากสารเคมี                                              
และส่งมอบสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

     บริษทัมุ่งบริหารกิจการให้มีผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี โดยยดึหลกับรรษทัภิบาล 

                                    ค่านิยมองคก์ร 

     จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม 

     จะค านึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ และบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

     จะสร้างภาวะผูน้ าให้เกิดข้ึนในบุคลากรทุกระดบั ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างาน
ท่ีดี  มีความสุข  และมีความปลอดภยัในการท างาน 

     จะสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัสังคม ชุมชน และมุ่งรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

     จะสร้างองคก์รคุณภาพ และมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

     จะต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

     จะไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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                                                                                    เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

     รักษาคุณภาพของสินคา้ให้ไดม้าตรฐานอยูเ่สมอ 

     มุ่งมัน่ผลิตสินคา้ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

     แสวงหาช่องทางการขยายธุรกิจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

     ด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ไม่ท าลายสภาพแวดลอ้ม และส่งเสริมการอยูร่่วมกนั                                    
ดว้ยความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบริษทักบัชุมชน  

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

พฤศจิกายน 2531 จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท มลูค่าหุ้น 10 บาทต่อหุ้น 

 เมษายน 2532 สร้างโรงงานแห่งท่ี 1 ท่ี ต.หนองจอ๊ม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บนเน้ือท่ี  15 ไร่ 36.6 ตรว. แลว้เสร็จใน
เดือนตุลาคม 2532 

กุมภาพนัธ์ 2553 เร่ิมมีรายไดจ้ากการด าเนินงาน 

ธนัวาคม 2534 เพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 50 ลา้นบาท เป็น 125 ลา้นบาท  

 มกราคม 2536 ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

 มกราคม 2536 เร่ิมท าการซ้ือ-ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใตช่ื้อยอ่ CM 

กุมภาพนัธ์ 2537 แปรสภาพจากบริษทัจ ากดั เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั  

มีนาคม 2537  สร้างโรงงานแห่งท่ี 2 ท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บนเน้ือท่ี 26 ไร่ 29.9 ตรว.  แลว้เสร็จและ
เร่ิมด าเนินการผลิตในเดือนตุลาคม 2538 

พฤศจิกายน 2541 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 125 ลา้นบาท เป็น 210 ลา้นบาท 

เมษายน 2546 ร่วมลงทุนกบับริษทั ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ในอตัราส่วนบริษทั 51 : 49 ในบริษทั อะกรีฟู้ ด 
โพรเซสซ่ิง จ  ากดั  ดว้ยเงินลงทุน 120 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 30 ลา้นบาท 

มีนาคม 2547 สร้างห้องเยน็ใหม่ ท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บนเน้ือท่ี 8 ไร่ 3 งาน 97 ตรว. แลว้เสร็จใน
เดือนกรกฎาคม 2548 

กรกฎาคม 2547 ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดัจากบริษทั ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เพ่ิมข้ึน
จากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 

พฤษภาคม 2548 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 210 ลา้นบาท เป็น 315 ลา้นบาท 

พฤษภาคม 2548 เปล่ียนมลูค่าหุ้น จากเดิมมลูค่า 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น 

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

สิงหาคม 2557 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัหาท่ีดินและจดัตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

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

พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติให้จดทะเบียนยกเลิกบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั 

อ านาจในการควบคุมบริษทัในปีท่ีผา่นมา 

จากการท าค าเสนอซ้ือเพ่ือครอบง ากิจการของ บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั ท  าให้ ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 
2558 บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั จ  านวน 162,458,988 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.62 
โดยมีนายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ซ่ึงถือหุ้นในบริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั ร้อยละ 30 และเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั 
จ  านวน  306,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08  

เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2558 มีมติให้เปล่ียนแปลง
กรรมการผูมี้อ  านาจ จากเดิม “นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ประธานกรรมการ หรือนายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์
กรรมการผูจ้ ัดการ หรือนายสุวฒัน์  พงษ์ภาสุระ ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั” เปล่ียนเป็น 
“นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ประธานกรรมการ หรือนายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ ัดการ หรือนาย
ประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั” โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจในปีท่ีผา่นมา 

บริษทัยกเลิกการจ าหน่ายขา้วโพดหวานแช่แข็ง ผ่านบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั (บริษทัย่อย) 
โดยบริษทัท าการจ าหน่ายและเป็นผูส่้งออกเองทั้งหมด 
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การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น, การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

- ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556  Itochu Corporation ถือหุ้นจ านวน 50,440,665 หุ้น และ Itochu 
(Thailand) Ltd. ถือหุ้นจ านวน 25,789,335 หุ้น นบัหุ้นรวมกนัจ านวน 76,230,000 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 20 ไดข้ายหุ้นทั้งหมดให้กบัผูถื้อหุ้น 8 รายดงัต่อไปน้ี 

 
รายช่ือผูซ้ื้อ 

หุ้นก่อนไดม้า หุ้นไดม้า หุ้นหลงัไดม้า ลกัษณะ  
ความสัมพนัธ์  
ระหว่างผูซ้ื้อ 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

1.บจก.เกษตรเหนือ 66,755,700 17.51 16,770,400 4.40 83,526,100 21.91 ไม่มี 
2.นางพรทิพย ์ รัตนอมรพิน - - 12,000,000 3.15 12,000,000 3.15 ไม่มี 
3.นายสุภคั  ภทัรธีรกุล - - 11,434,500 3.00 11,434,500 3.00 ไม่มี 
4.นายสุพจน์  วงศจิ์รัฐิติกาล 912,649 0.24 8.328,500 2.18 9,241,149 2.42 ไม่มี 
5.นายประเสริฐ  ไตรจกัรภพ 100,000 0.03 7,623,000 2.00 7,723,000 2.03 ไม่มี 
6.น.ส.กรวิภา  วงศาริยวานิช - - 7,384,000 1.94 7,384,000 1.94 ไม่มี 
7.นายชาตรี  เหล่าวณิชยว์ิทย ์ - - 7,353,600 1.93 7,353,600 1.93 ไม่มี 
8.นายฐนิต  วชัรียานุกุล - - 5,336,000 1.40 5,336,000 1.40 ไม่มี 

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

- ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั ประกาศเจตนาเขา้ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการ และในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 สรุปผลการท าค าเสนอซ้ือทั้งหมดของ
กิจการไดด้งัน้ี 

 
รายช่ือผูซ้ื้อ 

หุ้นก่อนไดม้า หุ้นไดม้า หุ้นหลงัไดม้า ลกัษณะ  
ความสัมพนัธ์  
ระหว่างผูซ้ื้อ 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

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

เหตุการณ์ส าคญัในปี 2558 

 วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั ประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือ
ครอบง ากิจการ (Tender Offer)  

 รับเงินปันผลจากบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั จ  านวน 16,799,993.00 บาท 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 มีมติให้ด าเนินการ
จดทะเบียนเลิก บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 มีมติเปล่ียนแปลงผูมี้
อ  านาจลงนาม   จากเดิม “นายประยรู   พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ     หรือนายประภาส 
พลพิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ หรือ นายสุวฒัน์  พงษ์ภาสุระ ลงลายมือช่ือและประทบัตรา
ส าคญัของบริษทั” เปล่ียนเป็น “นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์ประธานกรรมการ  หรือนายองักูร  
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พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผูจ้ ัดการ หรือ นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ ลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั” โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

- นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

1 บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการเกษตร ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกั
ของบริษัท      และไม่มีการถือหุ้นไขวร้ะหว่างกัน      โดย นาย
ประยรู      พลพิพฒันพงศ ์  เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่  ร้อยละ 30  และเป็นผู ้
ถือหุ้น ในบริษทั จ  านวน 306,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08  

บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั         ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558  ถือหุ้น ใน
บริษทั จ  านวน 83,526,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.91 ซ้ือเพ่ิมระหว่าง
ปี 46,463,750 หุ้น   รวมเป็น 129,989,850 หุ้น  คิดเป็น ร้อยละ 34.11  
ต่อมาในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั     ท  าค า
เสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ หุ้นจ านวน 32,469,138 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 8.51 ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558    ถือหุ้นใน
บริษทัรวมจ านวน 162,458,988 หุ้น   คิดเป็น  ร้อยละ 42.62  

 
1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บริษทั เกษตรเหนือ จ ากัด มีนายประยูร  พลพิพฒันพงศ ์เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ร้อยละ 30 และท า
หน้าท่ีเป็นประธานกรรมการของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน)   การด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และไม่มีการ
ถือหุ้นไขวร้ะหว่างกนั 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายไดง้บการเงินรวม                                                                                             
       ( หน่วย : ลา้นบาท ) 

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

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,426.50 100.0 1,413.56 100.0 1,419.89 100.0 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 17.72  (29.63)  (26.78)  
รายไดอ่ื้น 19.12  19.79  12.30  

รายไดร้วม 1,463.34  1,403.72  1,405.41  
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( หน่วย : ลา้นบาท ) 

ตลาดผลิตภณัฑ ์ 2556 % 2557 % 2558 % 
รายไดจ้ากการขาย - ต่างประเทศ 1,410.62 98.9 1,401.70 99.2 1,401.40 98.7 
รายไดจ้ากการขาย - ในประเทศ 15.88 1.1 11.86 0.8 18.49 1.3 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,426,50 100.0 1,413.56 100.0 1,419.89 100.0 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 17.72  (29.63)  (26.78)  
รายไดอ่ื้น 19.12  19,79  12.30  

รายไดร้วม 1,463.34  1,403,72  1,405.41  
 

ลกัษณะลูกคา้ อตัราร้อยละ 
ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ รวม 

มลูค่าการจ าหน่ายของงบการเงินรวม 98.70 1.30 100.00 
วฎัจักร 

ของการประกอบธุรกจิ 
อตัราร้อยละ 

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

รวม             100.00             100.00             100.00 

 
บริษทัยอ่ย 

    บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั เป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย (ส่งออก) ขา้วโพดหวานแช่แข็ง                             
(หน่วย : ลา้นบาท) 

โครงสร้างรายได ้ 2556 % 2557 % 2558 % 
รายไดจ้ากการขาย-ต่างประเทศ 263,115 99.2 233,393 100.0 - - 
รายไดจ้ากการขาย-ในประเทศ 2,189 0.8 55 - - - 

รวมรายไดจ้ากการขาย 265,304 100.0 233,448 100.0 - - 
ก าไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 6,559  (6,712)  -  
รายไดอ่ื้น 596  955  0.42  

รายไดร้วม 272,459  227,691  0.42  
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2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑข์องบริษทั  เป็นผลิตภณัฑ ์ผกัแช่แข็ง      ซ่ึงเป็นการน าเอาผลผลิตทางการเกษตร เช่น ถัว่แระ, 
ถัว่แขก, ขา้วโพดหวาน, แครอท, ขา้วโพดฝักอ่อน เป็นตน้ มาผา่นกระบวนการผลิต เช่น คดัเลือก, ตดัแต่ง, ลา้ง, 
ตม้สุก แลว้น าไปท าการแช่เยอืกแข็ง และเก็บรักษาไวใ้นห้องเยน็ เพ่ือรอการคดัเกรด , บรรจุ และส่งออก โดยมี
ขั้นตอนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, GMP, GAP 
เคร่ืองจกัรมีความทนัสมยั ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ สด สะอาด รสชาติอร่อยตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

การส่งเสริมการลงทุน 

ปัจจุบนับริษทัไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากบตัรส่งเสริมการลงทุน 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั  

นโยบายการตลาดในปีท่ีผา่นมา 

ในปี 2558 บริษทัมีเป้าหมายการขายท่ี 23,300 ตัน ในขณะท่ีบริษทัขายไดท้ั้งส้ิน 21,873 ตนั ต ่ากว่า
เป้าหมาย จ านวน 1,427 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 6.1  มีมูลค่าการจ าหน่ายทั้งส้ิน 1,419.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อน 6.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5  บริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาดคือ เป็นผูส่้งออกรายใหญ่
ของผลิตภณัฑ์ถั่วแขกแช่แข็ง ถัว่แระแช่แข็ง และขา้วโพดหวานแช่แข็ง โดยมีสัดส่วนการส่งออกรวม     
ร้อยละ 98.7 ขายในประเทศ ร้อยละ 1.3 และมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศญ่ีปุ่น ประมาณ ร้อยละ 15 
ของผลิตภณัฑท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ ส่วนระดบัความพึงพอใจของลูกคา้อยูใ่นระดบั ดี ถึง ดีมาก  

กลยทุธ์การแข่งขนั 

1. รับฟังเสียงลูกคา้ในทุกกลุ่มพร้อมทั้งตอบสนองความคาดหวงัและความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 
2. พฒันาคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานระดับสากล ปลอดภยัจากสารเคมีตกค้าง และส่ิงเจือปนอย่าง

ต่อเน่ือง 
3. จดัส่งสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้อยูเ่สมอ 
4. พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด 

จุดเด่น 

1. บริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้และด าเนินธุรกิจร่วมกนัเป็นระยะเวลายาวนาน 
2. ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ทางด้านการค้าผลิตผลทาง

การเกษตรมานานนบัสิบปี 
3. ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั  เป็นผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพดี สด และมีความปลอดภยั 
4. พ้ืนท่ีเพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถท าการปลูกไดเ้กือบตลอดทั้งปี   และปัญหาทางด้าน        

ภยัธรรมชาติ เช่น ลมพายุ  ฝนตกหนัก น ้ าท่วมมีโอกาสน้อยกว่า เม่ือเทียบกบัประเทศคู่แข่งเช่น จีน  
และไตห้วนั 
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จุดดอ้ย 

1. ระยะทางการขนส่งสินคา้ทั้งทางบก และทางน ้ า  เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัในต่างประเทศแลว้ไกลกว่า    
ท  าให้บริษทัมีตน้ทุนค่าขนส่งท่ีสูงกว่า 

2. ขนาดของพ้ืนท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและกระจายอยู่ในบริเวณกวา้ง  การควบคุมดูแลพ้ืนท่ี
การเพาะปลูก ท าไดย้าก เม่ือเทียบกบัคู่แข่งในต่างประเทศ 

ลูกคา้เป้าหมาย 

ลูกคา้หลกัของบริษทัคือ ผูน้ าเขา้  ผูค้า้รายใหญ่ ตวัแทนจ าหน่าย และลูกคา้รายย่อย ซ่ึงท าการกระจาย
สินคา้ไปยงัซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านคา้ปลีกต่างๆ และผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมอาหาร  กลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ของ
บริษทัส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มลูกคา้ระดบักลางข้ึนไป และกลุ่มลูกคา้นักธุรกิจท่ีต้องการสินคา้ในรูปแบบก่ึง
ส าเร็จรูป  สะอาด  ถูกหลกัอนามยัและสะดวกในการบริโภค 

นโยบายการตั้งราคา 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นราคาท่ีสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งจากทั้งในและต่างประเทศได ้

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

        ผลิตภณัฑข์องบริษทัส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยผา่นช่องทางการจ าหน่ายคือ 

1. จ าหน่ายผา่นผูน้ าเขา้และตวัแทนจ าหน่าย   
2. จ าหน่ายให้ลูกคา้โดยตรง    

สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 

บริษัทจ าหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา  สวีเดน  เดนมาร์ก 
ไตห้วนั  จีน ร้อยละ 98.7 และลูกคา้รายยอ่ยอ่ืน ร้อยละ 1.3 

ตลาดหลกัของบริษทัคือ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นประเทศท่ีนิยมบริโภคสินคา้ผกัแช่แข็ง เน่ืองดว้ยสินคา้
ของบริษทัมีคุณภาพดีกว่า หรือเทียบเท่าสินคา้ของคู่แข่งในต่างประเทศ แต่ราคาถูกกว่า ดงันั้น ระดบัความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัท่ีดี ถึงดีมาก 

สภาพการแข่งขนั 

สภาพการแข่งขนัไม่รุนแรงนกั เน่ืองจากผลิตภณัฑผ์กัแช่แข็ง เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความตอ้งการบริโภค
ในปริมาณมาก และตลาดหลักของบริษัทคือประเทศญ่ีปุ่น  ลูกคา้ชาวญ่ีปุ่นเป็นลูกค้าท่ีมีความตอ้งการ
บริโภคสินคา้ในรูปแบบก่ึงส าเร็จรูป สด สะอาด ถูกหลกัอนามยั และสะดวกในการรับประทาน  ประกอบ
กบัประเทศไทย เป็นประเทศท่ีอุดมสมบรูณ์     และไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองภยัทางธรรมชาติ  ต่างจากประเทศ 
คู่แข่งขนัคือ จีน ซ่ึงมกัประสบปัญหาภยัทางธรรมชาติ ท าให้การจดัส่งสินคา้ไม่สม ่าเสมอ ต่างจากสินคา้
ของบริษทัท่ีสามารถจดัส่งสินคา้ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอตลอดทั้งปี 

คู่แข่งทางการคา้ของบริษทัเป็นคู่แข่งในต่างประเทศคือ ประเทศจีน  มีขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนักบั
บริษัท โดยบริษัทมีศกัยภาพเพียงพอท่ีสามารถท าการแข่งขันได้ ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และความ
สม ่าเสมอในการจดัส่ง  
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2.3 การจดัหาผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑข์องบริษทั ผลิตจากวตัถุดิบท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ   โดยผา่นผูร้วบรวมวตัถุดิบ  
มีพ้ืนท่ีครอบคลุม 16 จงัหวดัภาคเหนือ   เช่น เชียงใหม่   เชียงราย  แพร่  น่าน  พะเยา  ฯลฯ      โดยท่ีบริษทัจะ
เป็น ผูจ้ ัดหาเมล็ดพนัธุ์  ปุ๋ย  และยาก าจัดศตัรูพืช  ส ารองให้แก่เกษตรกร และบริษัทจะรับซ้ือผลผลิตจาก
เกษตรกรในราคารับประกนั  ในระหว่างการเพาะปลูกจะมีเจา้หน้าท่ีซ่ึงเป็นพนักงานส่งเสริมการเกษตรของ
บริษัท เป็นผูค้อยให้ความรู้ และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในการดูแลรักษา  การใส่ปุ๋ย  และก ากับการใช้
เคมีภณัฑ์   เพ่ือให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และผลผลิตต่อไร่สูงสุด  เม่ือผลผลิต
สามารถเก็บเก่ียวได ้ บริษทัจะรับซ้ือในราคาประกนั และหักค่าใชจ่้ายของเมล็ดพนัธุ์  ปุ๋ย และยาก าจดัศตัรูพืช
ออกจากราคารับซ้ือผลผลิต 

ก าลงัการผลิต  ปริมาณการผลิต และมลูค่าการผลิต 

รายการ หน่วย 2556 2557 2558 
ก าลงัการผลิตเต็มท่ีของเคร่ืองจกัร ตนั 42,000 42,000 42,000 
ปริมาณการผลิตจริง (ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล และปริมาณวตัถุดิบ) ตนั  22,132  28,216 21,105 
อตัราการใชก้  าลงัการผลิต % 50.70 67.18 50.25 
อตัราการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของปริมาณการผลิต % (15.57) 27.49 (25.20) 
อตัราการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของมลูค่าการผลิต % (2.71) 12.64 (12.05) 

สัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบ 

          ในประเทศ- มีผูร้วบรวมวตัถุดิบ ประมาณ 200 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97 
          ต่างประเทศ- บริษทัน าเขา้วตัถุดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

น ้าท้ิงท่ีผ่านกระบวนการผลิตของบริษทั  อาจจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัจึงไดน้ าไปผ่าน
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย  เพ่ือให้คุณภาพของน ้ าท้ิงเป็นไปตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด  ก่อนท่ีจะ
ปล่อยลงสู่ระบบระบายน ้ า  ส าหรับเศษวตัถุดิบท่ีเหลือจากการผลิต  บริษทัจะขายในรูปของผลพลอยได ้
เพ่ือน าไปใชเ้ป็นอาหารสัตว ์ ท  าให้ไม่มีของเสียในส่วนน้ีท่ีจะท าให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม                                                                                   

ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด บริษทัจึงไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 

2.4 งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 

เน่ืองจากบริษทัผลิตสินคา้เพ่ือเก็บไวข้ายตลอดทั้งปี             และบริษทัจดัส่งสินค้าตามค าสั่งของลูกค้า 
อยา่งสม ่าเสมอ   ดงันั้น จึงไม่มีค าสั่งซ้ือท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

ดา้นวตัถุดิบ 

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์กัแช่แข็ง  ซ่ึงตอ้งใช ้ถัว่แระ, ถัว่แขก และขา้วโพดหวาน เป็น
วตัถุดิบส าคญัของตน้ทุนการผลิต     และเน่ืองจากวตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นวตัถุดิบทางการเกษตรท่ีข้ึนอยู่กบัปัจจยั 
ทางธรรมชาติเป็นหลกั ท าให้บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบ และเกิดการขาดแคลนวตัถุดิบดงักล่าวไดบ้า้ง 

มาตรการรองรับความเส่ียงในกรณีน้ีคือ บริษัทใช้วิธีเพ่ิมปริมาณการผลิตในรุ่นถัดไปให้มากข้ึน  
เน่ืองจาก วตัถุดิบของบริษทัสามารถปลูกได ้ปีละ 2-3 รุ่น และมีอายกุารเก็บเก่ียวผลผลิตเพียง ประมาณ 60 – 90 
วนั  ดงันั้น หากการเพาะปลูกรุ่นใดมีปัญหา  บริษทัก็จะเพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกในรุ่นถดัไปให้มากข้ึน 

ดา้นการตลาด 

ปัจจุบนับริษทั ส่งออกผลิตภณัฑผ์กัแช่แข็งไปยงัตลาดญ่ีปุ่น ร้อยละ 93 ของยอดขายรวม  ซ่ึงการพ่ึงพิง
ตลาดญ่ีปุ่นในสัดส่วนท่ีสูงน้ี ท  าให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจากการท่ีเศรษฐกิจญ่ีปุ่น
ชะลอตวั และ/หรือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการคา้ของประเทศดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม จากการท่ีผลิตภณัฑ์ของบริษทั เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทอาหาร ท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพ และชาวญ่ี ปุ่นเองก็นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ ถั่วแระ และถั่วแขกแช่แข็ง ประกอบกับบริษัทมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ตลอดมา  ดงันั้น ผลกระทบจากการพ่ึงพิงตลาดญ่ีปุ่นเป็นหลกัจึงอยู่ในระดบัความ
เส่ียงไม่สูงนกั  

ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

จากการท่ีบริษทัมีมูลค่าการส่งออกร้อยละ 98.7 ของยอดขายรวม และบริษทัขายสินคา้เป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งหมด  ดังนั้ น บริษัทอาจได้รับผลกระทบอนัเน่ืองมาจากอัตราแลกเปล่ียนแข็งค่าข้ึน      
จะส่งผลให้บริษทัไดรั้บเงินบาทจากการแปลงค่านอ้ยลง 

มาตรการลดความเส่ียงในกรณีน้ี บริษทัไดท้  าสัญญาขายเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหน้า ซ่ึงสามารถ
ลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดพ้อสมควร โดยบริษทัจะท าสัญญาขายเงินล่วงหน้า 
ระยะเวลา 8 – 12 เดือน ท าให้บริษทัสามารถป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไดป้ระมาณ 10 เดือน 

ดา้นคุณภาพของสินคา้ 

ดา้นคุณภาพสินคา้ท่ีตอ้งปลอดจากสารเคมี  ท  าให้บริษทัมีความเส่ียงในดา้นการคืนสินคา้จากลูกคา้ 
หากไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินคา้ให้ปลอดสารเคมีตามสัญญาท่ีตกลงกบัลูกคา้ 

มาตรการการควบคุมคุณภาพของสินค้า ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากสารเคมีตกค้างนั้ น บริษัทมี
กระบวนการตรวจสอบท่ีเขม้งวดตามมาตรฐาน GMP โดยบริษัทไดจ้ัดหาเคร่ืองตรวจหาสารเคมีตกค้างท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมีอยู่จ  านวน 2 เคร่ือง สามารถตรวจหาสารเคมีตกคา้งไดม้ากกว่า 250 ชนิด 
ในขณะท่ีบริษทัใชส้ารเคมี ประมาณ 20 ชนิด 
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ดา้นการบริหารจดัการ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ซ่ึงมีประสบการณ์
ในธุรกิจการเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน จ านวน 6 คน และกรรมการอิสระ จ านวน 4 คน ร่วมกนัก าหนดนโยบาย
ให้กบัทางคณะผูบ้ริหาร ดูแลและควบคุมการด าเนินการของคณะผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

คณะผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยทีมผูบ้ริหารระดบัสูง จ  านวน 4 คน  ซ่ึงแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ 
ในการบริหารงานธุรกิจดา้นการเกษตรเป็นอย่างดี  มีการกระจายอ านาจในการบริหารและการตดัสินใจอย่าง
เหมาะสม รวมถึงมีการประชุมร่วมกนัเพ่ือตดัสินใจในประเด็นการบริหารงานท่ีส าคญั 

การท างานของคณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหารของบริษัท ด าเนินงานภายใตน้โยบายการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง ท่ีประชุมได้รายงานผลการด าเนินงาน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้
ซกัถามอยา่งเป็นท่ีพอใจ  ดงันั้น ความเส่ียงในการบริหารจดัการของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

ดา้นการเงิน  

บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,488.62 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวม 139.68 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 
9.38 ของสินทรัพยร์วม และมีส่วนของผูถื้อหุ้น 1,348.94 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.62 ของสินทรัพยร์วม  
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.10 : 1 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่อง 11.61 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว 6.47 เท่า ประกอบกบัวงเงินเครดิตท่ีสถาบนัการเงินทั้ง 4 สถาบนัท่ีบริษทัใชบ้ริการอยู่ต่างเป็นวงเงินท่ี
ไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัทั้งส้ิน แสดงถึงสถานะการเงินและความน่าเช่ือถือของบริษทั ท่ีไดรั้บจากสถาบนั
การเงินอยูใ่นระดบัสูง   นอกจากน้ีบริษทั ไดย้ดึหลกันโยบายการเงินท่ีเน้นความรอบคอบ ท าให้ความเส่ียงดา้น
การเงินของบริษทัอยูใ่นระดบัต ่า 

ดา้นผูล้งทุน 

บริษทัมีผลประกอบการท่ีดีและมีก าไรมาโดยตลอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีก าไรสะสม 
ทั้งส้ิน จ  านวน 899.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.4 ของสินทรัพยร์วม และบริษทัสามารถจ่ายเงินปันผล
ให้กบัผูถื้อหุ้นเป็นประจ าทุกปี  

 

4. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

ประเภท / ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่า      
(ลา้นบาท) 

ภาระ
ผกูพนั 

ท่ีดินอาคารส านกังานใหญ่ เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ เน้ือท่ี 54.4 ตรว.                                       

เป็น
เจา้ของ 

25.6 ไม่มี 

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

เป็น
เจา้ของ 

3.1 ไม่มี 

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

เป็น
เจา้ของ 

34.7 ไม่มี 
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ประเภท / ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่า      
(ลา้นบาท) 

ภาระ
ผกูพนั 

ท่ีดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เน้ือท่ี 15 ไร่ 1 
งาน 53.6 ตรว. 

เป็น
เจา้ของ 

7.2 ไม่มี 

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

เป็น
เจา้ของ 

9.6 ไม่มี 

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

เป็น
เจา้ของ 

3.2 ไม่มี 

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

เป็น
เจา้ของ 

5.4 ไม่มี 

ท่ีดิน ท่ี อ.บางระก า จ.พิษณุโลก เน้ือท่ี 154 ไร่  30 ตรว. เป็น
เจา้ของ 

15.4 ไม่มี 

อาคารส านกังานใหญ่ 4 ชั้น 3 คหูา เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ ์ เขต
บางรัก กรุงเทพฯ 

เป็น
เจา้ของ 

4.3 ไม่มี 

อาคารโรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็น
เจา้ของ 

20.8 ไม่มี 

อาคารโรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็น
เจา้ของ 

24.7 ไม่มี 

อาคารห้องเยน็ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็น
เจา้ของ 

44.2 ไม่มี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทั้งหมด เป็น
เจา้ของ 

102.5 ไม่มี 

5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

ระหว่างปี 2558 บริษทั และบริษทัย่อย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ท่ีมีนัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั 
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6. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอ่ืน 

6.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์  จ  ากดั  ( มหาชน ) 

ท่ีตั้งส านกังาน 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ทะเบียนเลขท่ี 0107 537 000 513 

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

เวบ็ไซต ์ www.cmfrozen.com 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผกั ผลไมแ้ช่แข็ง เช่น ถัว่แระ  ถัว่แขก  ขา้วโพดหวาน  แครอท  ขา้วโพดฝักอ่อน                               

ก าลงัการผลิต 42,000  ตนั ต่อ ปี 

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

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

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

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

             นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ  10  ข้ึนไป 

ช่ือบริษทั บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั 

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

ประเภทธุรกิจ ด าเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป เป็นผูจ้  าหน่าย (ส่งออก) ขา้วโพดหวานแช่แข็ง 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 12,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นเงินรวม 120,000,000  บาท 

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

สัดส่วนการถือหุ้น บริษทั ถือหุ้น 100 % 

หมายเหตุ ในปี 2558 บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั หยดุด าเนินกิจการ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2558 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 มีมติให้ท  าการจดทะเบียนเลิกบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั   

 
 
 
 
 

http://www.cmfrozen.com/
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6.2  ขอ้มลูส าคญัอ่ืน                                                                                                                              

นายทะเบียนหุ้น บริษทั  ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จ  ากดั                                                                                  
93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                                                                                 
ถ.รัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400                                                         
โทรศพัท ์0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991 

ผูส้อบบญัชี นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 218                                                       
ส านกังาน เอเอสที มาสเตอร์  เลขท่ี 790/12 ทองหล่อทาวเวอร์                                                                    
ซ.ทองหล่อ 18  ถ.สุขุมวิท 55  แขวงคลองตนั  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110                  
โทรศพัท ์0-2381-5716, 0-2381-8016 

ท่ีปรึกษากฎหมาย นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์                                                                                                                       
เลขท่ี 51 ตรอกศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210                                           
โทรศพัท ์และโทรสาร 0-2521-4501 

สถาบนัการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                   
ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอร์เรท จ ากดั - สาขา กรุงเทพฯ                                                                           
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)                                                                                             
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ส่วนที ่2 

 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 

7. ขอ้มลูหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

- บริษัทมีทุนหุ้นสามญัจดทะเบียน 381,146,251 บาท       เรียกช าระแล้ว 381,145,725 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 381,145,725 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท    

- บริษทัไม่มีหุ้นประเภทอ่ืน เช่น หุ้นบุริมสิทธิ, ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น, หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
เป็นตน้ 

7.2  ผูถื้อหุ้น   

- รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

ส้ินสุด ณ 30 ธนัวาคม 2557 ส้ินสุด ณ 30 ธนัวาคม 2558 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั  

นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์

นายเอกพงศ ์ พลพิพฒันพงศ์ 

นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์

นายนิรันดร์  พลพิพฒันพงศ์ 

นางจารุรัตน์  พลพิพฒันพงศ ์

ด.ญ. ภณัฑิรา  พลพิพฒันพงศ์ 

ด.ญ. อติภา  พลพิพฒันพงศ์ 

รวม 

83,526,100 

306,517 

874,090 

3,702,600 

3,702,600 

181,500 

181,500 

181,500 

92,656,407 

21.91 

0.08 

0.23 

0.97 

0.97 

0.05 

0.05 

0.05 

24.31 

162,458,988 

306,517 

874,090 

3,702,600 

3,702,600 

181,500 

181,500 

181,500 

171,589,295 

42.62 

0.08 

0.23 

0.97 

0.97 

0.05 

0.05 

0.05 

45.02 

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

3 นายหลาน, มู-่ชิว และภรรยา 18,030,830 4.73 18,030,830 4.73 

4 นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์และภรรยา 15,346,200 4.03 14,441,170 3.79 

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

6 บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ  ากดั 19,782,066 5.18 8,662,642 2.28 
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ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

ส้ินสุด ณ 30 ธนัวาคม 2557 ส้ินสุด ณ 30 ธนัวาคม 2558 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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

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

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

10 นางลพณา  คงเสรี 4,545,002 1.19 4,545,002 1.19 

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

 
 

ผูถื้อหุ้น 
ณ  วนัท่ี  30  ธนัวาคม  2557 ณ  วนัท่ี  30  ธนัวาคม  2558 

จ านวนราย จ านวนหุ้น % จ านวนราย จ านวนหุ้น % 

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

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

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

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

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

องักฤษ 5 242,888 0.06 4 224,388 0.06 

สหรัฐอเมริกา 3 330,876 0.09 2 161,476 0.04 

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

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

- บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นใหญ่ ในอันท่ีจะมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั 
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การกระจายตวัการถือหุ้น 
ของผูถื้อหุ้น 

ณ  วนัท่ี  20  มีนาคม  2557 ณ  วนัท่ี  13  มีนาคม  2558 

จ านวนราย จ านวนหุ้น % จ านวนราย จ านวนหุ้น % 

กรรมการ และผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง และผูมี้ความสัมพนัธ์ 

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

ผูถื้อหุ้น มากกว่า 5% โดยนบัรวม
ผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

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

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

ผูถื้อหุ้นต ่ากว่า 1 หน่วยการซ้ือขาย 155 2,874 - 167 2,604 - 

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

 
การกระจายตวัการถือหุ้น 

ของผูถื้อหุ้น 
ณ  วนัท่ี  20  มีนาคม  2557 ณ  วนัท่ี  13  มีนาคม  2558 

จ านวนราย จ านวนหุ้น % จ านวนราย จ านวนหุ้น % 

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

ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต ่ากว่า 1 
หน่วยการซ้ือขาย 

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

ถือหุ้นต ่ากว่า 1 หน่วยการซ้ือขาย 155 2,874 - 167 2,604 - 

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

 
 

ช่ือผูล้งทุนสถาบนัของบริษทั 
ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2557 ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2558 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

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

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

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

4 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 18,150    0.01  18,150 0.01 

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

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

รวม 19,724,921 5.18 19,104,921 5.02 
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               ผูถื้อหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการบริษทัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของผูถื้อหุ้น  โดยมุ่งหวงัให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียม
กนัภายใตก้ระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  บริษทัจึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่า
ส าคัญ  เพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถและ
คุณสมบติัท่ีเหมาะสม  เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระของบริษทั และสามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมได ้และบริษทัยงัตระหนักถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นในการไดรั้บ
ขอ้มลูของบริษทัท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลาและเท่าเทียมกนั เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการประชุมผูถื้อหุ้น ฉะนั้นใน
การประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง บริษทัจะจดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียด
ครบถว้นและเพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระต่อนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั เพ่ือจดัส่ง
ให้ถึงมือผูถื้อหุ้นก่อนวนัประชุม 21  วนั และผูถื้อหุ้นยงัสามารถศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้า ผ่าน เว็บไซต์  
ของบริษทัอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ย่างละเอียด  
นอกจากน้ีบริษัทยงัได้อ  านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยการก าหนด วนั เวลา และ
สถานท่ีประชุมท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวกและมีขนาดเหมาะสม เพ่ือรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างเพียงพอ และในกรณีท่ีผูถื้อ
หุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษทัคนใดคน
หน่ึงเขา้ประชุมและลงมติแทนได ้

การประชุมผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุด
รอบปีบญัชี และการประชุมผูถื้อหุ้นวิสามญั กรณีขอมติพิเศษจากผูถื้อหุ้น  บริษทัให้ความส าคญักบัผูถื้อหุ้นทุกรายทั้งผูถื้อ
หุ้นสถาบนั และผูถื้อหุ้นรายย่อย  บริษทัจึงเชิญชวน และสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นสถาบนั และผูถื้อหุ้นรายย่อย เข้าร่วม
ประชุม เพ่ือซักถามขอ้สงสัย แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ โดย
บริษัทพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างโปร่งใส 
ยติุธรรม โดยจดัให้มีการประชุมเรียงตามวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม ส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษทัได้
แยกเร่ืองให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งจดัให้มีตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการ
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพ่ือความถูกตอ้ง และท าการเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง
ภายในเวลา 9.00 น. ของวนัท าการถดัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น และจดัท ารายงานการประชุมอย่างครบถว้นสมบูรณ์ และ
เผยแพร่รายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายงานผ่านทาง เว็บไซต์ ของบริษทั ภายใน 14 วนั
นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 

2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีและจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด 
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7.3 การออกหลกัทรัพยอ่ื์น 

บริษทั ออกหลกัทรัพยเ์ป็นหุ้นสามญัเท่านั้น  ไม่ไดท้  าการออกหลกัทรัพยอ่ื์น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ เป็นตน้ 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล                                                                                                             

บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ  เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัมี
โครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน 

ประวติัการจ่ายเงินปันผล  

ปี อตัรา                
( บาท/หุ้น ) 

จ านวนหุ้น     
(หุ้น) 

วนัท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย 
XD 

วนัจ่ายเงินปันผล 

2555 0.28 381,145,725 13-14 มี.ค. 2556 10 พ.ค. 2556 
2556 0.31 381,145,725 19-20 มี.ค. 2557 12 พ.ค. 2557 
2557 0.10 381,145,725 12-13 มี.ค. 2558 14 พ.ค. 2558 
2558 0.20 381,145,725 14-15 มี.ค. 2559 12 พ.ค. 2559 

 

รายการ หน่วย 2555 2556 2557 2558 
ก าไรสุทธิงบการเงินรวม ลา้นบาท 174.06 135.82 60.43 119.56 
จ านวนหุ้น ลา้นหุ้น 381.14 381.14 381.14 381.14 
มลูค่าท่ีตราไว ้ บาท / หุ้น 1.00 1.00 1.00 1.00 
ก าไรต่อหุ้น บาท / หุ้น 0.46 0.36 0.16 0.31 
มลูค่าตามบญัชี บาท / หุ้น 3.41 3.48 3.33 3.54 
เงินปันผล ลา้นบาท 106.72 118.16 38.12 76.23 
เงินปันผล บาท / หุ้น 0.28 0.31 0.10 0.20 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 61.31 87.00  63.08 63.76 

หมายเหตุ  อตัราการจ่ายเงินปันผล และวนัท่ีจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานของปี 2558 ยงัไม่แน่นอน 
ข้ึนอยูก่บัมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 ซ่ึงจะประชุมในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ์ ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ์ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

4.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

5.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ์ กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

6.  นายหลาน  มู ่ ชิว กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

7.  นายอ านวย  ยศสุข กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

8. นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

9. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

10. น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

โดยมีนายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์เป็นเลขานุการบริษทั 

                       หมายเหตุ  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ  เสียชีวิตวนัท่ี 18 ตุลาคม 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายอ านวย  ยศสุข ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2.  นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3.  น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ จบการศึกษาปริญญาโท-บริหารธุรกิจและการเงิน มหาวิทยาลยัคอร์แนล, สหรัฐอเมริกา, 
เป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีและการเงินเป็นอยา่งดี                                                                                                                    
โดยมีนายสุพจน์  สุทธิประภา –ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                            
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คณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ์ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

4.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการและ
เลขานุการ 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

                        

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายอ านวย  ยศสุข ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2.  นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

4.  นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ กรรมการและ
เลขานุการ 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ์ ประธานฯ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

4.  ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

5.  นายศกัดา  พิมเมือง กรรมการและเลขานุการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

6.  นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

4.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ์ กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

5.  นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ  ์ กรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย 

6.  นายศกัดา  พิมเมือง กรรมการและเลขานุการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

          กรรมการบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) 
ช่ือ-นามสกุล วนัท่ีส้ินสุดการเป็นกรรมการ 

1. นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 

2. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 

3. นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ วนัท่ี 18 ตุลาคม 2558 

4. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์เป็นผูด้  าเนินการช าระบญัชี  

        ประวตัิกรรมการ 

1. นายประยรู  พลพพิฒันพงศ ์
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการ) 

อาย ุ 82 ปี 

การศึกษา วิชาการบญัชี 

คุณวุฒิอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

ประสบการณ์การท างาน ประธานกรรมการและกรรมการผูมี้อ  านาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่น
ฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
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ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                               
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 
ธ.ค. 2558 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /             
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2558 คณะกรรมการบริษทั  7 / 7 คร้ัง                                                                                
คณะกรรมการบริหาร  4 / 4 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 28 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 306,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 

 

2. นายประภาส  พลพพิฒันพงศ ์
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ) 

อาย ุ 67 ปี 

การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-8/2547 

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

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                              
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /              
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2558 คณะกรรมการบริษทั  7 / 7  คร้ัง                                                                                
คณะกรรมการบริหาร  4 / 4 คร้ัง                                                                                
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง                                                     
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 28 ปี 

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



-27- 
 

 

3. นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  

อาย ุ 74 ปี 

การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-12/2547 

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

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

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                               
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 24 มิ.ย.2548-18 ต.ค.2558 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                  
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2558 คณะกรรมการบริษทั  4 / 5 คร้ัง                                                                                  
คณะกรรมการบริหาร  3 / 3 คร้ัง                                                                              
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 28 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 ไม่มี 

นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ  เสียชีวิต วนัท่ี 18 ตุลาคม 2558 

 

4. นายองักูร  พลพพิฒันพงศ ์
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, เลขานุการบริษทั) 

อาย ุ 46 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ -  มหาวิทยาลยัโคโลราโด, สหรัฐอเมริกา                                                        
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-12/2547, UFS-10/2548  
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ประสบการณ์การท างาน กรรมการบริหารและผจก.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์                                   
ตั้งแต่ 27 เม.ย.2543-ปัจจุบนั                                                                                             
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ตั้งแต่ 1 ก.พ.
2550-ปัจจุบนั                                                                                                       
เลขานุการบริษทั บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 28 ก.พ.2551-
ปัจจุบนั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                      
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการผูมี้อ  านาจ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 
ธ.ค. 2558 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                         
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2558 คณะกรรมการบริษทั  7 / 7 คร้ัง                                                                              
คณะกรรมการบริหาร  4 / 4 คร้ัง                                                                                   
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 3 / 3 คร้ัง                                                                 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 27 เมษายน 2543, 16 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 ส่วนตวั     3,702,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.96                                                                       
คู่สมรส       181,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  0.05                                                                  
บุตร            363,000 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10                                                                  
รวม         4,247,100 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ  1.11 

 

5. นายประยทุธ  พลพพิฒันพงศ ์
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 69 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ตั้งแต่ 2 ม.ค.
2546-31 ธ.ค.2557                                                                                              
กรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 30 เม.ย.2553-31 
ธ.ค.2557                                               

กรรมการ –บมจ. เอสโซ่ ประเทศไทย (2543-2544) 
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ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                              
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                   
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2558 คณะกรรมการบริษทั  7 / 7  คร้ัง                                                                                                                                                                  
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 3 / 3  คร้ัง                                                                 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 30 เมษายน 2553, 6  ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 ไม่มี 

 

6. นายหลาน  มู่  ชิว 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 68 ปี 

การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

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

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                       
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                      
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2558 คณะกรรมการบริษทั  5 / 7 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 28 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 ส่วนตวั    12,886,724 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.38                                                             
คู่สมรส      5,144,106 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.35                                                                 
รวม         18,030,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  4.73 
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7. นายอ านวย  ยศสุข 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 79 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวิทยาลยัอริโซนา, 
สหรัฐอเมริกา                                                                                    
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวุฒิอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

ประสบการณ์การท างาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(2524-2526)                                                         
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงั(2526-2528)                                                          
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย(์2528-2529)                                                                     
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี(2531-2533)                                                                                     
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(2533)                                                          
กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536-
ปัจจุบนั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                      
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ บจก.พิริยพลู อินเตอร์เนชัน่แนล (2529-ปัจจุบนั)                                                                                   
นายกสภามหาวิทยาลยัแม่โจ ้(2542-ปัจจุบนั) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                           
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2558 คณะกรรมการบริษทั  7 / 7  คร้ัง                                                                                    
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                                            
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 12 มีนาคม 2536, 23 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 667,920 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 

 

8. นายอ าพล  รวยฟูพนัธ์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 47 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน-มหาวิทยาลยัคอร์แนล, 
สหรัฐอเมริกา                                                                                 
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ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

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

กรรมการ บมจ.อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง (2556-ปัจจุบนั) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน กรรมการ บมจ.อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง (2556-ปัจจุบนั) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                         
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการบริหาร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบนั) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                     
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2558 คณะกรรมการบริษทั  6 / 7 คร้ัง                                                                                      
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                                            
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง                                                      
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2 / 3 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 26 เมษายน 2549, 10  ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 71,874 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 

    

9. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล          
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

อาย ุ 45 ปี 

การศึกษา ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลยัโนวาเซา้อีสเทิร์น, 
สหรัฐอเมริกา                                                                                  
ปริญญาเอก ครุศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                                                 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลยัอินเดียนาโพลีส,สหรัฐอเมริกา                                                                    
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 
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ประสบการณ์การท างาน อาจารยป์ระจ า มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เร่ิม 1 มิ.ย. 2548-ปัจจุบนั                                                                                                                                                                             
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตออนไลน ์(การจดัการ)                                         
เร่ิม 28 ก.ย. 2555-ปัจจุบนั                                                                                            
กรรมการอิสระ-บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 30 ม.ย.2553-
ปัจจุบนั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                        
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                               
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2558 คณะกรรมการบริษทั  7 / 7 คร้ัง                                                                                   
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 3 / 3 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 30 เมษายน 2553, 6 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 ไม่มี 

 

10. น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม          
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 58 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ, สหรัฐอเมริกา                                                             
ปริญญาตรี-วิทยาการคอมพิวเตอร์, สหรัฐอเมริกา                                                 
ปริญญาตรี-บริหารธุรกิจ-การเงินและธนาคาร, มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั                              
Financial Thinking for Finance Manager-Sasin 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน กรรมการอิสระ, บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ (เม.ย.2557-ปัจจุบนั)                          
กรรมการผูมี้อ  านาจ, เดอะรีเจน้ทช์ะอ า (ต.ค.2547-ปัจจุบนั)                                           
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยสิ์นและการเงิน, เดอะรีเจน้ทก์รุ๊ป (พ.ค. 
2536-ปัจจุบนั)                                                                                    
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน, เดอะรีเจน้ทก์รุ๊ป (ก.ค.-ม.ค. 2536)                                       
เจา้หนา้ท่ีแผนกการเงิน- บจก.ฟจิู ซีล็อค (2523-2526) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                        ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยสิ์นและการเงิน, เดอะรีเจน้ทก์รุ๊ป (พ.ค. 
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(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 2536-ปัจจุบนั) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                               
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2558 คณะกรรมการบริษทั  7 / 7  คร้ัง                                                                                    
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 23 เมษายน 2557, 2 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2558 114,856 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 

                

ขอ้มลูท่ีส าคญัอ่ืนของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

 กรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วน
ของบริษทัสอบบญัชีภายนอกท่ีบริษทัใชบ้ริการอยู่ 

 ไม่มีกรรมการอิสระของบริษทั ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
มากกว่า 3 แห่ง 

 ไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มากกว่า 3 แห่ง 

 บริษทัมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 1 คน มีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั  
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 การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทั ในรอบปี 2558                              

(หน่วย : หุ้น) 

ช่ือ-นามสกุล         ต าแหน่ง ถือหุ้น                            
ณ วนัตน้ปี 

ถือหุ้น                      
ณ วนัส้ินปี 

เปล่ียนแปลง  

1 นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์
บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั 

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

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

- 
78,932,888 
78,932,888 

2 นายประภาส   พลพิพฒันพงศ ์ ส่วนตวั 
คู่สมรส 
รวม 

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

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

(905,030) 
- 

(905,030) 
3 นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการบริหาร 2,450,250 - (2,450,250)   
4 นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์

                                      
ส่วนตวั 
คู่สมรส 
บุตร 
รวม 

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

4,247,100 

3,702,600 
181,500 
363,000 

4,247,100 

- 
- 
- 
- 

5 นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ - - - 
6 นายหลาน  มู่  ชิว 

                            
                           

ส่วนตวั 
คู่สมรส 
รวม 

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

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

- 
- 
- 

7 นายอ านวย  ยศสุข กรรมการอิสระ 667,920 667,920 - 
8 นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการอิสระ 71,874 71,874 - 
9 ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการอิสระ - - - 
10 น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมการอิสระ 114,856 114,856 - 
รวมการถือหุ้นของคณะกรรมการ 124,761,647 200,339,255 75,577,608 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้  32.73 52.56 % 
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การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีระดบับริหารและจดัการของบริษทั ในรอบปี 2558  

                                                                                                                                                                          (หน่วย : หุ้น) 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ถือหุ้น                
ณ วนัตน้ปี 

ถือหุ้น                
ณ วนัส้ินปี 

เปล่ียนแปลง  

1 นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์
บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั 
               รวม 

ประธานกรรมการ และ
กรรมการผูมี้อ  านาจ 

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

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

- 
78,932,888 
78,932,888 

2 นายประภาส 
พลพิพฒันพงศ ์

ส่วนตวั 
คู่สมรส 
รวม 

กรรมการผูจ้ดัการ และ 
กรรมการผูมี้อ  านาจ 

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

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

(905,030) 
- 

(905,030) 
3 นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการผูมี้อ  านาจ 2,450,250 - (2,450,250) 
4 นายองักรู      

พลพิพฒันพงศ ์
                                      

ส่วนตวั 
คู่สมรส 
บุตร 
รวม 

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

4,247,100 

3,702,600 
181,500 
363,000 

4,247,100 

- 
- 
- 
- 

5 นายศกัดา  พิมเมือง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - - - 
6 น.ส. ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูดี้ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 1 - - - 
7 นายธรรมรัตณ์  เจริญสันติ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 2 - - - 
8 นายรังสิต  โอเจริญ ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน 1 - - - 
9 น.ส. วริศรา  เก่งการคา้ ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน 2 - - - 
10 น.ส. ธนารัตน์  เทพโยธิน รองผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน - - - 
11 นายปิยะราช  กุลประยงค ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน - - - 
12 นายบุญมี  สมญั รองผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน - - - 
13 นายถนอม  ไชยวงศ ์ รอง ผจก.ประกนัคุณภาพ - - - 
14 นายชาญวิทย ์ สุวรรณรัตน์ รอง ผจก.ประกนัคุณภาพ - - - 
15 นายสายรุ้ง  บุญตอม รอง ผจก.ฝ่ายส านกังาน - - - 
16 นายวิทยา  ก  าลงัเก่ง ผช. ผจก.ฝ่ายส านกังาน - - - 
17 นายสุพจน์  สุทธิประภา ผช. ผจก.ฝ่ายตรวจสอบภายใน - - - 
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คุณสมบติัและขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ และผูบ้ริหารท่ีส าคญั 

1. เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  

2. ตอ้งไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  

3. ตอ้งจดัท ารายงานการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเพ่ือรายงานต่อ กลต. ภายใน 3 วนัท าการ และรายงานให้
เลขานุการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายรับทราบ 

4. ห้ามท าการซ้ือ-ขายหลกัทรัพย ์14 วนั ก่อนและหลงัการรายงานงบการเงิน 

5. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร ใชข้อ้มลูภายในเพ่ือการซ้ือ-ขายหลกัทรัพย ์

6. ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

7. การท ารายการระหว่างกนัท่ีส าคญัตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย (A), บริษทัจดทะเบียนอ่ืน (B), ประสบการณ์การท างานในธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง (C),ความรู้ดา้นบญัชี (D) และการอบรมการเป็นกรรมการในปีท่ีผา่นมา (E) 

รายช่ือกรรมการ ลกัษณะกรรมการ A B C D E 

นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ 1 - มี มี - 

นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 1 - มี มี - 

นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการบริหาร 1 - มี มี - 

นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร 1 - มี มี - 

นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร - - มี มี - 

นายหลาน มู่ ชิว กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร - - มี - - 

นายอ านวย  ยศสุข กรรมการอิสระ - - - มี - 

นายอ าพล  รวยฟพูนัธ ์ กรรมการอิสระ - 1 - มี - 

ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการอิสระ - - - มี - 

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

                   

 

 

 



-37- 
 

นิยามกรรมการอิสระ 

1. ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้นบั
รวมถึงหุ้นท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

2. เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  

3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนกังาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินประจ า หรือมีอ านาจควบคุมบริษทั 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือบริษทัท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เขา้ไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้ม 
หรือเป็นบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่
นอ้ยกว่า 2 ปี 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพผูส้อบบญัชีแก่บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั หรือนิติบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี   

5. เป็นอิสระหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัฝ่ายบริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

6. ไม่เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในกลุ่มของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือ
บริษทัท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เขา้ไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้ม 

7. กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการเงินและบญัชีเป็นอยา่งดี  

8. ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 

9. ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจดัการ) 

อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร  (ฝ่ายจดัการ) 

1. คณะกรรมการมีหน้าท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึง
การดูแล และจัดการบริษัทให้ เ ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

2. ก าหนดวิสัยทศัน์  ทิศทาง  และกลยทุธ์ของบริษทั 
3. ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ และนโยบายท่ีส าคัญ รวมถึง

วตัถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษัท 
รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีก าหนด 

4. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบ
บญัชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

6. ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเ ส่ียงอย่าง
ครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบ หรือกระบวน การ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

1. ก  าหนดนโยบายการบริหาร และทิศ ทางการด าเนินงาน
ให้สอดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงค์ของบริษทั โดย
มุ่งสร้างความมัน่คง และประโยชน์สูงสุดให้กบับริษทั 

2. ก  ากับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการ ด าเนินงานตาม
นโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

3 . มีอ  านาจอ นุมัติและท า นิ ติก รรม ภาย ใต้กรอบ ท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด 

4.กระท าการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร  (ฝ่ายจดัการ) 

7. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้ น 
และระยะยาว 

8. ดูแลให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่ม และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

9. ให้มีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ 
และมีมาตรฐานสูง 

10. เป็นผูน้ าและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี 

การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

                 กรรมการของบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 10 คน ดงัน้ี                                                                                       

                  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร               4                  คน 

                  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร          2                  คน 

                  กรรมการท่ีเป็นอิสระ                   4                  คน 

ประธานกรรมการบริษทั  แมจ้ะมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตกบักรรมการผูจ้ดัการ แต่ก็มีความเห็น
ในการด าเนินงานท่ีเป็นอิสระต่อกนั  ประกอบกบัโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ี
เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงในจ านวนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีกรรมการท่ีเป็นอิสระ 
เป็นจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ หรือไม่น้อยกว่า 3 คน ท าให้สามารถตรวจสอบการบริหารงานได้
อยา่งอิสระ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจึงมัน่ใจไดว้่า ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่าง
บริสุทธ์ิ ยติุธรรม มีความเสมอภาค เท่าเทียมกนั ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นและมีการถ่วงดุลอ านาจกนั
อยา่งเหมาะสม  

การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่าง
ชดัเจน 

การประชุมคณะกรรมการ 

1. บริษทัก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้เป็นรายปี โดยก าหนดให้มีการประชุมอยา่งสม ่าเสมอ  
ไตรมาสละ 1 คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และกรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว โดยในปี 2559 ก าหนดการ
ประชุมดงัน้ี 

 

ประชุมคร้ังท่ี วนั-เดือน-ปี 
1 วนัศุกร์ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 
2 วนัพฤหัสบดี วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
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3 วนัพฤหัสบดี วนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 
4 วนัศุกร์ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 

 
2. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ร่วมกนัพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุม 

3. จดัให้มีการส่งหนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหนา้ อยา่ง
นอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้มีเวลาพิจารณาขอ้มลูอยา่งเพียงพอ 

4. ก าหนดให้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ือง
ส าคญั ๆ เช่น รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อบริษทั 
การขยายโครงการลงทุน การก าหนดระดบัอ านาจบริหารงาน การก าหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหาร
ความเส่ียง เป็นตน้ 

5. ในท่ีประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีพิจารณา ตอ้งออกจากท่ีประชุม ก่อนเร่ิมการ
พิจารณาในวาระนั้น ๆ 

6. กรรมการทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารการประชุม และเอกสารส าคญั
อ่ืนๆ หากมีขอ้สงสัย กรรมการอ่ืนและฝ่ายจดัการตอ้งด าเนินการเพ่ือตอบขอ้สงสัยนั้น 

7. เลขานุการบริษทัหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ตอ้งจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการให้ครบถว้นสมบรูณ์ 
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ วาระการ 

ด ารงต าแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

การประชุมวาระ
ปกติ 

การประชุมวาระพิเศษ รวม 

1. นายประยรู  พลพิพฒันพงศ์ 3 ปี 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

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

3. นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ 3 ปี 3 / 3 1 / 2 4 / 5 

4.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ์ 3 ปี 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

5.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ์ 3 ปี 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

6.  นายหลาน  มู ่ ชิว 3 ปี 3 / 4 2 / 3 5 / 7 

7.  นายอ านวย  ยศสุข 3 ปี 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

8.นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ 3 ปี 4 / 4 2 / 3 6 / 7 

9.ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล 3 ปี 4 / 4 3 / 3 7 / 7 
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10.น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม 3 ปี 4 / 4 3 / 3 7 / 7 

กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 94 ของการประชุมทั้งปี 2558 

 

การเขา้ร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ แต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

 

รายช่ือ 

คณะ    
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ    
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแล
กิจการ 

คณะกรรมการ
บริหาร         

ความเส่ียง 

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ์ 4 / 4     

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

3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ 3 / 3    2 / 2 

4.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ์ 4 / 4   3 / 3 2 / 2 

5.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ์ 4 / 4   3 / 3 2 / 2 

6.  นายอ านวย  ยศสุข  4 / 4 2 / 2   

7.  นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์  4 / 4 2 / 2 2 / 3  

8.  ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล    3 / 3  

9.  น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม  4 / 4    

10.  นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์   2 / 2  - / 2 

11.  นายศกัดา  พิมเมือง    3 / 3 2 / 2 

                   

 

 

 

 

8.2 ผูบ้ริหาร  เจา้หนา้ท่ีระดบับริหารและจดัการ  
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รายช่ือ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ  

และผูมี้อ  านาจลงนาม 
วิชาการบญัชี และ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
     มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2 นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ  
และผูมี้อ  านาจลงนาม 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

3 นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการบริหาร  
และผูมี้อ  านาจลงนาม 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

4 นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร, ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ, ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  
และเลขานุการบริษทั 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
โคโลราโด, สหรัฐอเมริกา                                                
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

5 นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

6 นายศกัดา  พิมเมือง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ปริญญาตรี บญัชี, ปริญญาโท-บริหาร 
7 น.ส. ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูดี้ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยกีาร

อาหาร 
8 นายธรรมรัตณ์  เจริญสันติ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 2 ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล 
9 นายรังสิต  โอเจริญ ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
10 น.ส. วริศรา  เก่งการคา้ ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน ประกาศนียบตัรชั้นสูง  
11 น.ส. ธนารัตน์  เทพโยธิน รองผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 

(เอ็มเอส) 
12 นายปิยะราช  กุลประยงค ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน ปริญญาตรี เทคโนโลยอุีตสาหกรรมอาหาร 
13 นายบุญมี  สมญั รองผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน ปริญญาตรี พืชไร่ 
14 นายถนอม  ไชยวงศ ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์อาหาร 
15 นายชาญวิทย ์ สุวรรณรัตน์ รองผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร 
16 นายสายรุ้ง  บุญตอม รองผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน ปริญญาตรี เกษตรศึกษา (พืชสวน) 
17 นายสุพจน์  สุทธิประภา ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 
ปริญญาตรี บญัชี, บริหารธุรกิจ-การเงิน 

18 นายวิทยา  ก  าลงัเก่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน ปริญญาตรี บญัชี, ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผงัองคก์ร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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2.2  เลขานุการบริษทั 

                         บริษทัจดัให้มีเลขานุการบริษทั เพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานในเร่ือง 
ต่างๆ   ดงัต่อไปน้ี 

 

 

8.3 เลขานุการบริษทั 
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บริษทัจดัให้มีเลขานุการบริษทั เพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใน
เร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 ให้ค  าแนะน าเบ้ืองต้นแก่กรรมการเก่ียวกบั ขอ้ก าหนด กฎ ระเบียบ และข้อบงัคับต่าง ๆ ของ
บริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม ่า เสมอ รวมถึงรายงานการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการ 

 จดัการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคับของบริษัท 
และขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ  

 บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการ
ปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานข้อสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบ และข้อ 
ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

 ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นทัว่ไปให้ไดรั้บทราบถึงสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษทั 

 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทได้ก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส  ในเกณฑ์ท่ี
เหมาะสมท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการ และผูบ้ริหาร ท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งการ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายให้
เป็นกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนค่าตอบแทน : ในปี 2558 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหาร มีราย 
ละเอียด ดงัน้ี 
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                 คณะกรรมการ                                                                                                ( หน่วย : บาท ) 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 2557 2558 

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ์ ประธานกรรมการ 400,000 400,000 

2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 400,000 400,000 

3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการบริหาร 400,000 318,905 

4.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร 400,000 400,000 

5.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ์ กรรมการ 400,000 400,000 

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

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

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

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

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

11.  นายเคนอิจิ  ไท กรรมการ 33,333 - 

12.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ กรรมการอิสระ 125,556 - 

ค่าตอบแทนอ่ืน เช่น เบ้ียประชุม, โบนสั, เบ้ียประกนั เป็นตน้       ไม่มี ไม่มี 

รวม 4,036,149 3,918,905 

นายเคนอิจิ ไท พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2557 
นายสันติชยั  สุเอกานนท ์พน้จากการเป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี  23 เมษายน 2557                                      

              

                                    

 

 

 

 

 กรรมการตรวจสอบ                                                                                          (  หน่วย : บาท ) 
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ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 2557 2558 

1.  นายอ านวย  ยศสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ 390,968 480,000 

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

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

4.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 150,666 - 

รวม 932,602 960,000 

ค่าตอบแทนอ่ืน เช่นเบ้ียประชุม, โบนสั, ค่าเบ้ียประกนั เป็นตน้  ไม่มี ไม่มี 

นายอ านวย  ยศสุข  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี  15 พฤษภาคม 2557                                                    
น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม  เป็นกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี  15  พฤษภาคม 2557 

กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 

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

เงินเดือน 7 18,603,280 7 18,814,344 

โบนสั,ค่าบ าเหน็จ 7 3,659,494 7 4,694,438 

ค่าครองชีพ 7 54,600 7 53,040 

สมทบประกนัสังคม 7 63,000 7 61,500 

สมทบส ารองเล้ียงชีพ 7 554,498 7 554,117 

รวม 7 22,934,872 7 24,177,439 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 27,903,623  29,056,344 

 
ค่าตอบแทนอ่ืน 

 กรรมการ  :  ไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน เช่น เบ้ียประชุม, โบนัส, เบ้ียประกนั  เป็นตน้ 

 กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร  : มีค่าตอบแทนอ่ืน เช่น โบนสั, กองทุนส ารองเล้ียงชีพอตัราร้อยละ 3 
ของเงินเดือน, รถประจ าต าแหน่ง เป็นตน้ 

 

โตรงสร้างค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  ประกอบดว้ย 
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 ค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 6 คน ๆ ละ 400,000.00 บาทต่อปี  

 ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาทต่อเดือน   

 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จ านวน 2 คน ๆ ละ 20,000.00 บาทต่อเดือน  

 ค่าตอบแทนอ่ืน : ไม่มี 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้  าหน้าท่ี เสนอแนะค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดับสูง ท่ี
เหมาะสมตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเปรียบเทียบกับขอ้มูลอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือรายงานขอ้มูล
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือเท่ากบัค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา 
และเป็นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการและผูบ้ริหาร
ท่ีบริษทัตอ้งการ เพ่ือเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเป็นประจ าทุกปี โดยบริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงใน
ระดบัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีของกรรมการท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 

8.5 ทรัพยากรบุคคล 

รายการ ชาย หญิง รวม 

ฝ่ายบริหาร / ธุรการ 24 46 70 

ฝ่ายจดัการ / ฝ่ายผลิต / ช่างเทคนิค 86 26 112 

พนกังานรายวนั, รายเหมา 329 1,053 1,382 

รวม 439 1,125 1,564 

            

- บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานหรือขอ้พิพาทแรงงานอย่างมีนัยส าคญั ในระยะ 3 ปี ท่ี
ผา่นมา 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 มีมติอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง จ  านวนเงิน 1,810,000.00 บาท                

- ผลตอบแทนรวมของพนักงาน จ านวน 267,723,634.- บาท ประกอบด้วย  เงินเดือน  ค่าแรง  ค่า
บ าเหน็จ โบนัส  ค่าล่วงเวลา  ค่าครองชีพ  ค่าชุดฟอร์ม  ค่าเบ้ียประกันภัยกลุ่ม  เงินสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ 3% ของเงินเดือน  ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ60 ปี  

- จดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพช่ือ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไทยพาณิชยเ์ป่ียมทรัพย ์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 
ทะเบียนเลขท่ี 77/2540 โดยมี บลจ.ไทยพาณิชย ์เป็นผูจ้ ัดการกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2 558 
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สมาชิกกองทุนเฉพาะส่วนของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน) มีจ  านวน  172 ราย และ
มีเงินสะสม  เงินสมทบ  และผลประโยชน์ รวมจ านวน  50,566,415.70 บาท  

- บริษทัมีการพฒันาพนกังานเป็นประจ าทุกปี โดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาท าการอบรม ให้ความรู้
ทั้งในดา้นการปฏิบติังาน ความปลอดภัยในการท างาน และการพฒันาองค์กรร่วมกัน  นอกจากนั้ น 
บริษทัยงัจดัส่งพนกังานไปรับการอบรมตามสถานจดัฝึกอบรมต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ  โดยในปี 2558 
บริษัทมีจ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมและสัมมนาพนักงานเฉล่ีย 3.63 ชม./คน/ปี หรือ หรือคิดเป็น
จ านวน 6,084 ชัว่โมง 

9. การก ากบัดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือความโปร่งใส เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ  และเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น  ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
จึงไดก้  าหนดนโยบายการด าเนินงาน เพ่ือก ากบัดูแลกิจการ   โดยครอบคลุมหลกัส าคญั ดงัน้ี 

1. บริษทัจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
2. คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยืนของบริษทัในระยะยาว  โดยจะ

บริหารกิจการของบริษทัดว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมาย และ
จริยธรรมทางธุรกิจ  ทั้ งน้ีคณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ ตลอดจนจะดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์  และรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าของตนเอง 

3. บริษทัจะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ แก่
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4. บริษทัจะด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ และจะบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 
5. บริษัทได้ก  าหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการด าเนินงานของบริษัทท่ีส าคัญไว้ล่วงหน้าทุกปี   

คณะกรรมการบริษทั จะให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน โดยจะก ากบัดูแล
ฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. บริษทัไดจ้ดัท าจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนยดึถือปฏิบติั 

ภาวะผูน้ าและวิสัยทศัน์ 

คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
กลยทุธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษทั  ตลอดจน ก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการ ด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนธุรกิจท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้แก่กิจการ และความมัน่คงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการไดพิ้จารณาทบทวนและอนุมติั
วิสัยทศัน์  พนัธกิจของบริษทั ปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และนโยบาย
ดา้นอ่ืน ๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตเป็นประจ าอยา่งนอ้ยทุก ๆ 5 ปี 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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คณะกรรมการไดดู้แลบริหารงานอย่างระมดัระวงั และรอบคอบ  เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์  เม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
ไดรั้บทราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไดพิ้จารณา
ตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง  โดยก าหนดให้มีการปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์  โดยราคา  และเง่ือนไข เสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก และเปิดเผยรายละเอียด 
มลูค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ าเป็น ไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1  ตลอดจนไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวขอ้ขอ้มลูทัว่ไป และรายการบญัชีกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการรับรู้ และตระหนักถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง และมีนโยบายท่ีจะ
สนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ในการสร้างสรรค์ประโยชน์
ระหว่างกนั และดูแลให้มัน่ใจว่า ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลายไดรั้บการคุม้ครอง และการปฏิบติัดว้ยดี  โดย
บริษทัให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แ ข่งทางการคา้ 
เจา้หน้ี พนักงาน และค านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามยั  ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  สิทธิมนุษยชน  และการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่  โดย
ก าหนดแนวปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานอย่างชดัเจนไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ และ
ก าหนดเป็นนโยบายไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จดัให้มีช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม
สามารถร้องเรียนต่อบริษทั ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการปฏิบติัของบริษทั ไม่ว่าจะโดย
กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังาน ทั้งน้ี บริษทัให้ค  ามัน่ว่าการร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ย่อม
ไดรั้บความคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นความลบั บริษทัจะด าเนินการตรวจสอบตามกระบวนการท่ีก าหนด
ไวแ้ละหาแนวทางแกไ้ขโดยเร็ว   

จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการไดอ้นุมติัระเบียบว่าดว้ยจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานทุกระดบัยดึถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอเป็นปกติวิสัย ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
ทุกคนไดล้งนามรับทราบเอกสารเก่ียวกบัระเบียบดงักล่าว และยืนยนัการปฏิบติัตาม ซ่ึงถือเป็นกรอบ
มาตรฐานการปฏิบติังานของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการได้มอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบ ท าหน้าท่ี
ติดตามผลการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง และปรับปรุงระเบียบดงักล่าวให้เหมาะสมอยูเ่สมอ จริยธรรมธุรกิจ 
ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 4 ไดรั้บการอนุมติัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 
26 กุมภาพนัธ์ 2559 

การก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัมีความตั้งใจอยา่งยิง่ท่ีจะสร้างกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีเป็น
มาตรฐานและให้กระจายการปฏิบติัไปสู่พนักงานทุกระดับทัว่ทั้งบริษทั เพ่ือให้เกิดวฒันธรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ อยา่งแทจ้ริง  จึงขอให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ยดึถือปฏิบติัตามอยา่ง
เคร่งครัด  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 4 ได้รับการอนุมติัจากการประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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บริษทัให้ความส าคญัเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ และถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายในการ
ด าเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษทัก าหนดไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ หัวขอ้ การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และ
ก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ หัวขอ้ นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่  เพ่ือให้
กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคนยดึถือปฏิบติั และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
4/2556 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้บริษทัประกาศแสดง
เจตนารมณ์ เพ่ือเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติั
จดัท า นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ี
ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจและมุ่งพฒันาไปสู่องค์กรแห่งความย ัง่ยืน และเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
บริษทัสมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพ่ือประเทศไทย เพ่ือร่วมรณรงค์ให้ทุกองค์กร
ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติั นโยบายต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริหาร 

แต่งตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2543 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จ านวน 4 คน โดย
ก าหนดอ านาจหนา้ท่ี ไวด้งัน้ี 

1. ก าหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
วตัถุประสงคข์องบริษทั โดยมุ่งสร้างความมัน่คงและประโยชน์สูงสุดให้กบับริษทั 

2. ก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. มีอ  านาจอนุมัติการลงทุนซ้ือทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอ่ืนและ/หรือกู้ยืมเงินได้ในวงเงินตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด 

4. กระท าการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

เ ม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2558 มีมติให้
เปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ  านาจ จากเดิม “นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ประธานกรรมการ หรือนาย
ประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผูจ้ ัดการ หรือนายสุวัฒน์  พงษ์ภาสุระ ลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั  ” เปล่ียนเป็น “นายประยรู   พลพิพฒันพงศ ์   ประธานกรรมการ   หรือ
นายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ ัดการ หรือนายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั” โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2541 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ย
กรรมการ 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ และกรรมการอิสระ 1 คน คือ นายอ าพล  รวยฟูพนัธ์  
เป็นผูมี้ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายอ านวย  ยศสุข                    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายอ าพล   รวยฟพูนัธ์             กรรมการตรวจสอบ 

3. น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม               กรรมการตรวจสอบ             

โดยมีนายสุพจน์  สุทธิประภา - ผูช่้วยผูจ้ ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. มีอ  านาจหนา้ท่ีในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก 

2. มีอ  านาจหนา้ท่ีในการเสนอแต่งตั้ง โยกยา้ย และเลิกจา้งผูต้รวจสอบภายใน 

3. ท าการสอบทานงบการเงินของบริษทัให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

4. ตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

5. ตรวจสอบความเพียงพอของการป้องกนัความเส่ียง และการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

6. สอบทานและก ากบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานให้ปฏิบติัตาม
นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ อยา่งเคร่ดครัด 

7. จดัท ารายงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ปฏิบติังานอ่ืนใดเก่ียวกบักิจกรรมตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2552 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีจ  านวน 5 คน 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการบริหาร 2 คน และท่ีปรึกษากฎหมาย  1 คน โดยกรรมการ
อิสระ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานฯ มีอ  านาจหนา้ท่ีในการสรรหาผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการ ตาม
ข้อก าหนดของบริษัท และมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล ะส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยฯ์ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือลงมติแต่งตั้ง และมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษัท
น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูอ้นุมติั 

 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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ในรอบปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม จ านวน 2 
คร้ัง คณะกรรมการได้ประชุมและสรรหากรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ จ านวน 3 คน 
ประกอบดว้ย 1. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์–กรรมการบริหาร  2. นายประยุทธ  พลพิพฒันพงศ ์– 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ 3. ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล –กรรมการท่ีเป็นอิสระ โดยนายประยทุธ 
พลพิพฒันพงศ ์แจง้ความประสงค์ขอหยุดพกั โดยไม่ขอต่ออายุการเป็นกรรมการหลงัจากครบวาระ 
ดงันั้นคณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการท่ีครบวาระอีก 2 คน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในดา้นการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และการบริหารดา้นการเงินเป็นอย่างดี 
ไดอุ้ทิศตนในการท าหนา้ท่ีกรรมการบริษทัมาอยา่งต่อเน่ือง เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยา่งมาก จึงมี
ความเห็นว่าควรเสนอให้กรรมการท่ีครบวาระ 2 คน คือ นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์และ ดร.ภูษิต  
วงศ์หล่อสายชล กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง พร้อมกันน้ี ได้พิจารณาผลตอบแทน
กรรมการแล้ว มีความเห็นว่า ค่าตอบแทนท่ีกรรมการได้รับปัจจุบัน เป็นค่าตอบแทนท่ีมีความ
เหมาะสมกบัหนา้ท่ีการปฏิบติัในฐานะกรรมการบริษทั 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ
อิสระของบริษทัแทนกรรมการอิสระท่ีครบวาระ โดยในปีน้ี บริษทัเปิดโอกาสให้เสนอรายช่ือไดต้ั้งแต่
วนัท่ี 29 ตุลาคม 2558 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เม่ือครบก าหนดเวลา ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด
เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือการดงักล่าว 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บเป็นส าคญั ท าการทบทวนกฎบตัรไดมี้ความทนัสมยั และทบทวนการ
ปฏิบติัโดยใชเ้กณฑข์อ้มลูในอุตสาหกรรมเดียวกนั และไดมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นการประเมินผลรายปี ส าหรับผลการประเมินในปี 2558 สรุปผล
โดยรวมไดว้่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบติัหนา้ท่ีไดลุ้ล่วงตามอ านาจหนา้ท่ีท่ี
ก  าหนดไว ้

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

แต่งตั้ งเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีกรรมการ
จ านวน 5 คน ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ/หรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมาจากกรรมการอิสระ และนายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์
เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีอ านาจหน้าท่ีใน
การจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ี
เป็นปัจจุบันขององค์กรท่ีท าหน้าท่ีก  ากับดูแล เช่นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางใน
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีเป็นมาตรฐานสากล และให้ค าแนะน าแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของ
บริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกรอบ และหลกัเกณฑข์องนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือให้การท า
หน้าท่ีของกรรมการ และการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปดว้ยดี มีผลในทางปฏิบติั และมี
ความต่อเน่ืองอยา่งเหมาะสมเป็นไปตามความคาดหวงัของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม   

รายงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
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ในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีการประชุม จ านวน 3 คร้ัง ท  าการแกไ้ข
ปรับปรุง นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ และจดัท าคู่มือกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริต
และคอร์รัปชัน่ 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ก ากบัดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยดึถือปฏิบติั
ตามนโยบายเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแทจ้ริง และไดมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ เป็นการประเมินผลรายปี ส าหรับผลการประเมินในปี 2558 สรุปผลโดยรวมไดว้่า 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดส้ าเร็จลุล่วงเป็นท่ีน่าพอใจ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีกรรมการ จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 
กรรมการบริหาร 4 คน ผูบ้ริหาร 1 คน และท่ีปรึกษากฎหมาย 1 คน ท าหนา้ท่ีพิจารณาก าหนดนโยบาย 
และระบบการบริหารความเส่ียง ติดตามผลการบริหารความเส่ียง ตั้งแต่กระบวนการบ่งช้ี วิเคราะห์ 
ประเมินการจดัการ ติดตามและการรายงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้การสนับสนุน โดยจดัให้มีการ
แนะน ากระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายในต่าง ๆ ตลอดจนติดตามให้มีการ ปฏิบติั
อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอทัว่ทั้งบริษทั 

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุม จ านวน 2 คร้ัง เพ่ือท าการ
ประเมินการบริหารความเส่ียงในแต่ละด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านอัตรา
แลกเปล่ียน ดา้นคุณภาพของสินคา้ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเงิน และดา้นการลงทุน ผลจากการ
ประเมินพบว่าบริษทัสามารถบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้นไดผ้ลดีอย่างน่าพอใจ ท าให้บริษทัยงัคงมี
ผลประกอบการท่ีดี มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดท้  าการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้บริษทัมีความเส่ียงทาง
ธุรกิจนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และไดมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็น
การประเมินผลรายปี ส าหรับผลการประเมินในปี 2558 สรุปผลโดยรวมไดว้่า คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงปฏิบติัหนา้ท่ีไดลุ้ล่วงเป็นท่ีน่าพอใจ 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตาม พรบ. 
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์ และข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของบริษทั และบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งยินยอมให้มีการ
เสนอช่ือ  เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงในปีน้ี บริษทัก าหนดให้เสนอช่ือไดต้ั้งแต่วนัท่ี 
29 ตุลาคม 2558 จนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 โดยบริษทัไดน้ าเสนอรายละเอียด หลกัเกณฑ์ และวิธี
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ปฏิบติับนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.cmfrozen.com ภายใตห้มวด Investor Relations หัวขอ้ สิทธิของผู ้
ถือหุ้น และประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณารายช่ือบุคคลจากการเสนอช่ือ
ของผูถื้อหุ้น (ถา้มี), รายช่ือบุคคลจากฐานขอ้มลูกรรมการ และกรรมการท่ีครบวาระ ท าการกลัน่กรอง
คุณสมบติับุคคลท่ีกล่าวขา้งตน้ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั และ/หรือ มีทกัษะ
ดา้นการบญัชีและการเงิน รวมถึงทกัษะท่ีจ าเป็นของคณะกรรมการท่ียงัขาดอยู่ โดยไม่จ ากดัเพศ อาย ุ
เช้ือชาติ ศาสนา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ และน าเสนอ
ผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลต่อไป 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 
คน และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น 381,145,725 หุ้น จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

การแต่งตั้ งกรรมการต้องไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บุคคลซ่ึงได้รับคะแนน
เสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะ
พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ งในล าดบัถดัมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

การประเมินตนเอง 

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี โดย
เลขานุการบริษัท จะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน และรวบรวมเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท าการประเมิน ผลการปฏิบติังาน และน า
ผลการประเมินไปหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ บริษทัจะน ามาใชใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ท างานของคณะกรรมการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บริษทัมีการด าเนินการเก่ียวกบัแผนพฒันาเพ่ือทดแทนต าแหน่งงาน โดยวตัถุประสงค์เพ่ือ
เตรียมความพร้อมดา้นก าลงัคน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ สร้างความต่อเน่ืองในการบริหารงานท่ี
เหมาะสม เพ่ือคดัเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งงานท่ีเป็น
ต าแหน่งงานหลกัของบริษทั อนัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั รวมถึงต าแหน่งท่ีมีความส าคญัใน
โครงสร้างการบริหารจดัการ หรือการด าเนินธุรกิจของบริษทั    หรือเป็นต าแหน่งงานท่ีมีทกัษะเฉพาะ
ดา้น  มีความช านาญเชิงลึก หรือยากแก่การทดแทน โดยไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์การจดัท าแผนสืบทอด
ต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งงานท่ีส าคัญ เกณฑ์การพิจารณา และคดัเลือก ตลอดจนกระบวนการจดัท า
แผนการสืบทอด เป็นตน้ 
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การอบรมและพฒันาความรู้ 

บริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนกรรมการใหม่ในการอบรมหลักสูตรของการเป็น
กรรมการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของการเป็นกรรมการ ตลอดจนเพ่ือทราบ
กฎเกณฑต่์าง ๆ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 

บริษัทเป็นผูถื้อหุ้นในบริษัท อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั (บริษทัย่อย) สัดส่วน ร้อยละ 100    จึงมี
นโยบายการบริหารจดัการในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 บริษทัยอ่ยบริหารงานภายใตน้โยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจเดียวกนักบับริษทั 
 กรรมการ และผูบ้ริหาร เป็นบุคคลตวัแทนจากบริษทัทั้งหมด 
 ระเบียบปฏิบติัและขอ้ก าหนดใด ๆ ของบริษทัยอ่ย ไดรั้บมติเห็นชอบจากบริษทั 
 การเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  การท ารายการระหว่างบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ี

เก่ียวโยง  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบับริษทั 
 บริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ  
 การก ากบัดูแลกิจการ  การอนุมติัการเพ่ิมทุน ลดทุน หรือการเลิกกิจการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากบริษทั  

หมายเหตุ ในปี 2558 บริษัท อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากัด หยุดด าเนินกิจการ และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558     มีมติให้จดทะเบียนเลิกบริษทั อะกรีฟู้ ด 
โพรเซสซ่ิง จ  ากดั 

9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน 

บริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ในการน าขอ้มูลภายใน 
ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือหาประโยชน์ส่วนตน และบุคคลอ่ืน และบทก าหนดโทษ ท าการส่ือสาร
ให้ความรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพ่ือให้รับทราบและยดึถือปฏิบติั ดงัน้ี 

 จดัท าจรรยาบรรณของกรรมการบริษทั รวมถึงจรรยาบรรณของพนกังานท่ีครอบคลุมเร่ืองการใชข้้อมูล
ภายใน การเก็บรักษาความลบัลูกคา้ โดยมีการส่ือสารเผยแพร่แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ยึดถือปฏิบติั
โดยทัว่กนั 

 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยข์องบริษัท เปิดเผยขอ้มูลหรือใชข้้อมูลภายใน หรือท าการซ้ือ-ขาย
หลกัทรัพย ์หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าการ
กระท าดังกล่าวจะท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น ในช่วง 14 วนัก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูล
ภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผูอ่ื้นทราบ 
จนกว่าจะไดมี้การแจง้ขอ้มลูนั้นให้แก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์  

มาตรการลงโทษ หากกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัดังกล่าว บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตาม
ขอ้บงัคับการท างานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่  การตักเตือนด้วยวาจา การ
ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพจากการเป็นพนักงานดว้ยเหตุ ไล่
ออก ปลดออก หรือให้ออก แลว้แต่กรณี  
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9.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี      

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 อนุมติัให้เลือก บริษทั ส านักงานเอเอสที มาสเตอร์ 
จ  ากดั โดยมี 1) นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ ทะเบียนเลขท่ี 218  2) น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก  ทะเบียนเลขท่ี 
4334  เป็นผูท้  าหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2558 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มี
ความน่าเช่ือถือ และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย  จ่ายให้ส านกังานสอบบญัชี ปี 2558 จ านวน  
800,000.00 บาท 

- ค่าบริการอ่ืน : ไม่มี 

9.7 การปฏิบติัตาม Code of best practices ของ SET 

บริษัทได้ปฏิบติัตาม Code of best practices เป็นอย่างดี โดยบริษทัไดท้  าการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี และไดพ้ยายามปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้การบริหารงาน เป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  บริษทัมีผลการการ
ประเมิน CG และ AGM  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

คะแนนเฉล่ียโดยรวม ของการประเมิน CG 82 81 87 79 88 

ผลคะแนนการประเมิน AGM - 93.75 100 96.5 100 

การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคอร์รัปชัน่ - - 1 2 3 

 
10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคัญต่อการพฒันาชุมชน  สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้มีความเข้มแข็งและอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและเป็นสุข  บริษทัจึงก าหนดบทบาทภาระ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานของบริษัทท่ีจะต้องปฏิบติัต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ไวใ้นหลักจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัยดึถือปฏิบติั                 

ในปี 2558 บริษทัจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม แยกต่างหากจากรายงานประจ าปี 
สามารถดูขอ้มลูไดจ้าก website : www.cmfrozen.com หัวขอ้ Investor Relations 

         นโยบายดา้นต่าง ๆ เพ่ือการพฒันาชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

ก. นโยบายการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

บริษทัยดึหลกัการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุ้น โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษัทมุ่งมัน่ในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมัน่คง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนท่ี
ย ัง่ยนืจากการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและผลประกอบการท่ีดีของบริษทั 
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 บริษัทเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้น ในการได้รับข้อมูลท่ีจ  าเป็นอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยผล
ประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมขอ้มูลสนับสนุนท่ีถูกตอ้งตามความจริง ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด 

 บริษทัปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่า การตดัสินใจ
และการกระท าใด ๆ มีการค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นทุกรายและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม 

 บริษทัควบคุมให้มีการด าเนินงาน ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั และพฒันาการปฏิบติังานให้มีคุณภาพ
ท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ข. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อลูกคา้ 

บริษทัมีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ จึงก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัจัดให้มีระบบการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ โดยปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติั 

 บริษทัให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการอย่างครบถ้วน ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 บริษทัจดัระบบเพ่ือให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการ หรือการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดย
ด าเนินการอยา่งรวดเร็ว และตอบสนองลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด 

 บริษทัควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้ม พ้ืนท่ีภายในและบริเวณโดยรอบอาคารโรงงานและส านักงานให้มี
ความปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของลูกคา้ และผูม้าติดต่องานกบับริษทั 

 บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความประทบัใจ และความพึงพอใจกบัลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บการ
บริการท่ีดีท่ีสุด 

ค. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้  

บริษัทประสงค์ให้การจัดหาสินคา้และบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายท่ีจะพฒันาและ
รักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนกบัคู่คา้ และคู่สัญญาท่ีมีวตัถุประสงค์ชดัเจนในเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการท่ี
คู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางดา้นเทคนิค และมีความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน บริษัทจึงมีแนวปฏิบติัเก่ียวกับ
กระบวนการจดัหาสินคา้และบริการ ดงัน้ี 

 บริษทัจดัให้มีการแข่งขนับนขอ้มลูท่ีไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั 

 บริษทัจดัให้มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สัญญา ดว้ยความเท่ียงธรรม 

 บริษทัจดัท ารูปแบบสัญญากบัคู่คา้ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

 บริษทัจดัให้มีระบบการจดัการและติดตาม เพ่ือให้มัน่ใจว่า มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาอย่าง
ครบถว้น และป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 

 บริษทัจ่ายเงินให้คู่คา้และคู่สัญญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั 
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ง. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้  

บริษทัด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยบริษทัยดึหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัจะไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมะสม 

 บริษทัจะด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ย
การกล่าวหาคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยความไม่สุจริต และปราศจากขอ้มลูความจริง 

จ. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อเจา้หน้ีดว้ยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัจะรักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัจะควบคุมให้มีการช าระคืนเงินกู ้และดอกเบ้ีย ให้กบัเจา้หน้ีเงินกูย้ืมทุกประเภทอย่างครบถว้น
ตามก าหนดเวลา และปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืเงินตามขอ้ตกลง โดยไม่ใชเ้งินกูย้ืมไปในทางท่ีขดัต่อ
วตัถุประสงคข์องการกูย้มืเงิน 

 บริษทัจะบริหารงานเพ่ือให้เจา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดีของ
บริษทั 

 บริษทัจะรายงานและให้ขอ้มลูของบริษทัท่ีถูกตอ้ง และครบถว้นแก่เจา้หน้ี 

ฉ. นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 

บริษทัตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์และประสงคท่ี์จะให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในองค์กร 
โดยมีบรรยากาศในการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสกา้วหน้าในงานอาชีพอย่างเท่าเทียมกนั บุคลากรจะ
ไดรั้บการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพให้มีความรู้ความสามารถอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพ่ือการสร้างคุณค่าและด ารง
ความเป็นเลิศในธุรกิจ บริษทัจึงมีนโยบายดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ นโยบายดา้นการพฒันาความรู้และ
ศกัยภาพของพนักงาน นโยบายดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั  และนโยบายดา้นอ่ืน ๆ  โดยมีแนวปฏิบติั 
ดงัน้ี 

 บริษทัคดัเลือกบุคคลเพ่ือว่าจา้งให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ดว้ยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงคุณสมบติัของ
แต่ละต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นกบังาน  โดยไม่มีขอ้
กีดกนัเร่ืองเพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา 

 บริษัทก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม มีความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ สภาพและลกัษณะของงาน และผลการปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษทัทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว  โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั การบริหารงาน
และการประเมินผลงานทัว่ทั้งองคก์ร 

 บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม พฒันาความรู้ ความสามารถ พฒันาศกัยภาพการ
ท างานให้สูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน 
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 บริษทัส่งเสริมให้พนกังานไดรั้บข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ ตามโอกาสอนัควรและเท่าท่ีจะท าได ้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและความสัมพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

 บริษทัจดัให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเร่ืองการแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลั และ
การลงโทษพนักงานท่ีชดัเจน โดยปฏิบติัดว้ยความสุจริต เป็นธรรม เท่ียงธรรม ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

 บริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางในการเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างาน โดยไม่ถือเป็นความผดิทางวินยั ซ่ึงการร้องเรียน ร้องทุกข์ย่อมไดรั้บความคุม้ครอง และถือเป็น
ความลับ โดยข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ต่าง ๆ จะได้การพิจารณาอย่างจริงจัง และหาแนว
ทางแกไ้ขโดยเร็ว  

ช. นโยบายการปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั  

บริษทัตระหนกัดีว่าความปลอดภยั และสุขอนามยัเป็นความรับผิดชอบขั้นพ้ืนฐานของบริษทั และเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อการเติบโตอย่างย ัน่ยืนขององค์กร บริษัทจึงก าหนดนโยบายท่ีจะเอ้ืออ านวยให้พนักงานและ
คู่สัญญาปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย 

 บริษทัจะหาแนวทางป้องกนัอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย อันเน่ืองมาจากการปฏิบติังาน 
โดยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้งหาทางจ ากดัและควบคุมความเส่ียงในการ
ปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยั 

 บริษทัจะให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐบาลและองคก์รอ่ืน ในการระงบัเหตุฉุกเฉินหรืออุบติัเหตุอนั
เกิดจากการปฏิบติังานดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมดัระวงั 

 บริษัทจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคับต่าง ๆ ในเร่ืองความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และจะน า
มาตรฐานการจัดการเก่ียวกับความปลอดภยั ท่ีน่าเช่ือถือมาใช้บงัคบัในกรณีท่ียงัไม่มีกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัก าหนดไว ้

 บริษทัจะจดัให้มีการออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ การจดัท าระเบียบปฏิบติั การวางแผนด าเนินการ และ
การฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ความเขา้ใจและไดรั้บขอ้มลูข่าวสารท่ีเพียงพอในเร่ืองความปลอดภยั
ในการท างาน เพ่ือป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดจากเคร่ืองจกัร วิธีการท างาน หรือโรคภยัต่าง ๆ 

 พนกังานท่ีรายงานตวัเขา้ท างาน โดยมีสารเสพติดผิดกฎหมายอยู่ในระบบร่างกายหรือมีฤทธ์ิสุรา หรือ
สารเสพติดอ่ืน ๆ ในระดับท่ีสามารถท าให้การปฏิบติังานเสียหายได ้จะต้องได้รับโทษทางวินัยตาม
กฎระเบียบของบริษทั 

 ในรอบปีท่ีผา่นมา สถิติการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นตอ้งหยดุงานเกิน 3 วนั คิดเป็น 2.38 คน / 1,000 คน 

ซ. นโยบายการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชน และสังคม  

เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งชุมชนและสังคมท่ีดี บริษทัจึงก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัจะประพฤติปฏิบติัตามสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบท่ีออก
โดยหน่วยงานก ากบัดูแลอยา่งเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐอยา่งสม ่าเสมอ 
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 บริษทัสนบัสนุนให้พนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รับรู้ เขา้ใจ แนวปฏิบติัในการด าเนินงาน เพ่ือการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคม 

 บริษทัจะด าเนินโครงการหรือท ากิจกรรมทางสังคมอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามคัคี เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัชุมชนและสังคม 

 บริษทัจะดูแลป้องกนัมิให้การด าเนินงานของบริษทั ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน 
และสังคม  

 บริษทัจะสร้างจิตส านึกในความรับผดิชอบต่อชุมชน และสังคม ในหมู่พนักงานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง
และจริงจงั 

 บริษทัจะร่วมกนัส่งเสริมและสร้างสรรคชุ์มชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ชุมชน ทั้งในส่วนของการพฒันาคุณภาพชีวิต  แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการด าเนินงานกบัชุมชน
และสังคม เพ่ือน ามาปรับปรุงการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

ฌ. นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  

บริษัทมีความมุ่งมั่น ท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลกัการ ดงัน้ี 

 บริษัทจะบริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้ เ กิดผลกระทบ ต่อส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และดีกว่าขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

 บริษัทมุ่งพัฒนากระบวนการด าเนินงาน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตลอดจนทบทวนและ
ประเมินผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 

 บริษัทจะปลูกฝังและส่งเสริมพนักงาน รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้มีความรับผิดชอบ ต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 บริษทัจะตระหนกัในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ให้น่าอยู่อาศยั เป็นแหล่งตน้น ้ าล  า
ธาร จดัให้มีกระบวนการให้ความรู้แก่พนักงานดว้ยการฝึกอบรม เพ่ือให้พนักงานทุกคน ตระหนักใน
ความส าคญั เกิดความหวงแหน รักษา และใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

 บริษทัจะดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนท่ีท่ีด าเนินกิจการ ให้เกิด
ความสมดุลของระบบนิเวศน์อยา่งย ัง่ยนื 

 บริษทัจะมีส่วนร่วมในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ท่ีจะส่งผลกระทบ ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 บริษทัจะแสวงหาโอกาสในการแลกเปล่ียน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์จากการด าเนินงานกับ
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
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ญ. นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน  

บริษทัมีนโนบายด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล ดงัน้ี 

 บริษทัจะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพในเกียรติและศกัด์ิศรี 

 บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิอันชอบธรรมของตนในฐานะพลเมือง ตามบทบญัญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 

  บริษทัจะรักษาขอ้มลูส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภาพ ประวติัการท างาน การ
เปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มลูส่วนตวัของพนกังานสู่สาธารณะ จะท าไดต่้อเม่ือไดรั้บความยินยอมจาก
พนักงานผูน้ั้ น ทั้งน้ี การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เวน้แต่ไดก้ระท าไปตามระเบียบบริษัท 
หรือตามกฎหมาย 

 บริษทัไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 พนักงานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะโดยทางวาจา หรือการ
กระท าต่อผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกาย 

ฎ. นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

บริษทัมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบติัตามกฎหมาย โปร่งใส ยึดมัน่ในความ
รับผดิชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกับรรษทัภิบาล และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ไม่
สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนั้ น ในปี 2556 บริษัทจึงเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในปี 2558 บริษทัจดัท านโยบายต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และสมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพ่ือประเทศไทย เพ่ือร่วม
รณรงคใ์ห้ทุกองคก์รตระหนกัถึงผลกระทบของการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ก  าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร กล่าวคือ ห้ามกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั กระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 
ทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั ทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าตนจะอยู่
ในฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห้ หรือผูเ้สนอให้ ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานเอกชน ท่ีบริษทัไดด้  าเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย และตอ้งปฏิบติัตามนโยบายอย่างเคร่งครัด 
หากไม่ปฏิบติัตาม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้และอาจไดรั้บ
โทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย 

 บริษัทให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถน านโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ มาใชป้ฏิบติัให้เกิดเป็นรูปธรรม ท าการส่ือสาร ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน เก่ียวกบั
การป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหนา้ท่ีโดยมิชอบ และแนวทางการปฏิบติั เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความเขา้ใจและปฏิบติัให้เป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 บริษทัให้ความเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริต หรือพนักงานท่ีแจง้เร่ืองทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการแจง้
เบาะแสและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษทัก าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและรักษา
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เป็นความลบั ส าหรับพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน่ บริษัทมีนโยบายไม่ลดต าแหน่ง 
ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผูน้ั้ น แมว้่าการปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน่นั้ นจะท าให้
บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม โดยรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต ประเมินความเป็นไปไดใ้น
เร่ืองการทุจริต และพิจารณามาตรการป้องกนัและการควบคุม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้มัน่ใจได้
ว่าบริษทัจะสามารถป้องกนัและควบคุมการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 บริษทัมีแนวทางการก ากับ ควบคุมดูแล ปรึกษาหารือ เพ่ือป้องกนัและติดตามประเมินผลการปฏิบติั 
ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีก  ากบั
ดูแลการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็นประจ า อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตลอดจน
ทบทวน แนวปฏิบติั และขอ้ก าหนดในการด าเนินการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

 บริษทัท าการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยจดัท านโยบายการบริหารความเส่ียง 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานปกติ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริตและคอร์รัปชัน่ หา
มาตรการและแนวทางป้องกนัความเส่ียง 

 บริษทัจะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ทั้งในดา้นการให้หรือการรับของขวญั  การ
บริจาคเพ่ือการกุศล การใหเ้งินสนบัสนุน การช่วยเหลือทางการเมือง การจดัซ้ือจดัจา้ง  การบริหารงาน
บุคคล ตลอดจนการใชจ่้ายเพ่ือการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ ให้ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
พนกังานของบริษทั ตลอดจน บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม ตวัแทนทาง
ธุรกิจ สาธารณชน ไดรั้บทราบผา่นช่องทางการส่ือสารของบริษทั อาทิ เวบ็ไซตข์องบริษทั อีเมล ์
โทรสาร รายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1 และ 56-2) แผน่พบั รายงานความรับผดิชอบต่อ
สังคม  การปฐมนิเทศ  ฝึกอบรม  สัมมนา และจดหมายทางไปรษณีย  ์

ฏ. นโยบายดา้นการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน 

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส  หรือข้อร้องเรียนจากการกระท าผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้ง
จากกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ซ่ึงการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง ถือเป็นความลบั และไม่ถือเป็นความผดิทางวินยักรณีผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส
เป็นพนกังานของบริษทั และบริษทัจะเร่งด าเนินการตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว  

ช่องทางท่ีปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มลู การรับค าแนะน า การแจง้เบาะแส หรือร้องเรียน 

- ช่องทางท่ีปลอดภยัท่ีพนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารไดอ้ยา่งมัน่ใจ เม่ือ
ตอ้งการค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไดโ้ดยทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทั คือ www.cmfrozen.com  คลิก นักลงทุนสัมพนัธ์ คลิก หัวขอ้ต่าง ๆ ท่ี

ตอ้งการทราบ เช่น นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ หรือ จริยธรรมธุรกิจ หรือ นโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการ หรือหัวขอ้อ่ืน ๆ   
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- ช่องทางท่ีปลอดภยัท่ีพนักงาน  หรือผูมี้ส่วนได้เสียสามารถเขา้ถึงได้อย่างมัน่ใจ  เม่ือตอ้งการ
ร้องเรียน  แจง้ขอ้มลู หรือเบาะแส ท่ีเก่ียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยปราศจากความเส่ียง
ต่อผูแ้จง้ในภายหลงั  โดยส่งขอ้ร้องเรียน แจง้ขอ้มลู หรือเบาะแส  ทางไปรษณียไ์ปท่ี 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือ  
ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  หรือ         
เลขานุการบริษทั  หรือ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

หรือส่งทาง E-mail address:  cg@cmfrozen.com 
หรือแจง้ทางโทรศพัท ์หมายเลข 02-238-4091, 02-634-0061-4 
หรือส่งขอ้ร้องเรียนผา่นกล่องรับเร่ืองร้องเรียน  

ความสัมพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักดีว่า ขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและมิใช่การเงิน 
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการจึงมี
นโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลท่ีครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม ่าเสมอ และ
ทนัเวลา  ซ่ึงบริษทัไดใ้ห้ความส าคญั   และยึดถือปฏิบติัมาโดยตลอด           บริษทัจึงมอบหมายให้   
นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ เลขานุการบริษทั หรือ นายศกัดา  พิมเมือง  นักลงทุนสัมพนัธ์  ท  าหน้าท่ี
ติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผูล้งทุนสามารถดู

ขอ้มูลของบริษทัไดท้างเว็บไซต์ www.cmfrozen.com หรือติดต่อขอทราบขอ้มูลไดท่ี้โทรศพัท ์

02-238-4091 โทรสาร 02-238-4090 หรือท่ี อีเมล:์ cg@cmfrozen.com 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษทัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังาน จึง
ไดก้  าหนดภาระหนา้ท่ี อ  านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแล
การใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการพฒันาระบบการควบคุมภายในท่ีดีเก่ียวกบัการเงินและการ
บญัชี รวมทั้งระบบการรายงานท่ีมีประสิทธิผล 

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกั และกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัได้
ด าเนินตามแนวทางท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนด
ของบริษทัตามสายงานการบงัคบับญัชา 

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียง  และเห็นว่ากระบวนการ
ดงักล่าว เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสุดของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงจัดให้มีกระบวนการ
บริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ    โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ก  าหนดนโยบาย  วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง    และระดับความเส่ียงท่ีบริษัท
ยอมรับได ้รวมทั้งช้ีแจงเร่ืองเหล่าน้ีให้ทุกคนในองคก์รไดรั้บทราบ เพ่ือจะไดต้ระหนักถึงความส าคญั

mailto:cg@cmfrozen.com
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และเป็นการสร้างวฒันธรรมในการบริหารความเส่ียงให้เกิดในทุกระดบัของบริษทั ให้สามารถน าไป
ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ให้ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้เป็นการปฏิบติังานบน
พ้ืนฐานของการบริหารความเส่ียง รวมทั้งดูแลให้มีการก าหนดวิธีติดตามผลการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสม เน่ืองจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหารความเส่ียงและ
ก าหนดให้ตอ้งรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า 

12. รายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการไดดู้แลบริหารงานอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เม่ือ
เกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บทราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไดพิ้จารณาตามความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง  โดยก าหนดให้
มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์ โดยราคา และเง่ือนไข เสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก และได้
เปิดเผยรายละเอียด มลูค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจ าเป็นไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 แลว้  ตลอดจน
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวขอ้ ขอ้มลูทัว่ไป และรายการบญัชีกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 

บริษทัมีนโยบายการก าหนดราคาขายสินคา้ให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ี
วิญญูชนพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ส าหรับขั้นตอนการท ารายการระหว่างกนันั้น เป็นไป
ตามกลไกทางธุรกิจทุกประการ ทั้งในดา้นการก าหนดราคา การให้ส่วนลด การให้เครดิต โดยเจา้หน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ี
รับผดิชอบโดยตรง  โดยการอนุมติัของผูบ้ริหาร ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่มีส่วนในการอนุมติัดงักล่าว อย่างไร
ก็ตาม การก าหนดราคา การให้ส่วนลด และการให้เครดิต เป็นไปตามกลไกตลาด ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกนั
กบัลูกคา้ของบริษทัทุกราย 

ในอนาคตบริษทั ยงัคงท ารายการระหว่างกนัต่อไป โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัจะไดรั้บเป็นหลกั 

บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) 

ในปี 2558 บริษัท อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากัด หยุดด าเนินกิจการ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558  บาท มีมติให้ด าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั 

บริษทั ซี ที พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากดั เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั เช่า
อาคารส านกังานจากบริษทั พ้ืนท่ีจ  านวน 30 ตารางเมตร อตัราค่าเช่าเดือนละ 7,500.00 บาท 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
      1) งบการเงิน 
   ก. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน)  
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย     
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆและไดต้รวจสอบงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ  าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ  รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริง     อนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชี         ท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้ง
การประเมินการน าเสนอของงบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
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ความเห็น  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท  เชียงใหม่
โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

 
นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  218 
บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
วนัท่ี  26  กุมภาพนัธ์  2559 
 
หมายเหตุ  ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีย้อนหลงั 3 ปี เป็นแบบไม่มเีงื่อนไข 
                     
หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบญัชีฯ) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ซ่ึงก าหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
ก าหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมทั้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มลูรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดงักล่าวตวัเลขท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้่าฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าตวัเลขประมาณการข้ึนจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และ
ส่ิงท่ีไดก้ระท าไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 
งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่ง
อ่ืนในนโยบายการบญัชี 
งบการเงินรวมไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย คือ บริษทั อะ
กรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั โดยบริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 ดงันั้นในการน าเสนองบ
การเงินรวม บริษทัจึงไดจ้ดัท างบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงิน
สดรวมโดยรวมผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 จนถึงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 และไม่ได้
จดัท างบแสดงฐานะกาเรงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
“บริษทั” หมายถึง บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน) “กลุ่มบริษทั” หมายถึง บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย คือ บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั 
รายการบญัชีท่ีส าคญัระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดห้ักกลบลบกนัแลว้ 
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เพ่ือความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงไดมี้การแปลงงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินท่ีจดัท าเป็นภาษาไทย  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  ซ่ึงถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชไ้ดแ้สดงไวแ้ยกต่างหาก   ในบญัชี “เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั” ภายใต้
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 
ลูกหนีก้ารค้า       
ลูกหน้ีการคา้ แสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวน ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้ และลกูหน้ีชาวไร่ไม่ได ้  ทั้งน้ี
โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ี และการพิจารณาฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีตดั
เป็นค่าใชจ่้าย เม่ือสามารถระบุได ้
สินค้าคงเหลอื 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุน หรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่า
ขนส่งหักดว้ยส่วนลด และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า ประกอบดว้ย ค่า
วตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต  ซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกติ มลูค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็น เพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูป และ
ค่าใชจ่้ายในการขาย 
ณ วนัส้ินปี บริษทัจะพิจารณาสภาพของสินคา้ส าเร็จรูป เพ่ือพิจารณาประกอบว่า จ  านวนเงินค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพท่ีตั้งไว้
เพียงพอ และเหมะสมแลว้ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษทัยอ่ย หมายถึง กิจการท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมีการเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุน และมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้
อ  านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ  านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย
อ านาจควบคุม 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษทั 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผือ่การดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิง
ตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 
รายการและส่วนไดเ้สียท่ียงัไม่มีอ  านาจควบคุม 
กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษทั ส าหรับการ
ซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมา
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ในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจะถูก
บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น 
ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน สินทรัพยทุ์กประเภทยกเวน้ท่ีดิน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย
ราคาทุนเดิมหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
ค่าเส่ือมราคาอาคาร และอุปกรณ์ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 
                                                                       จ านวนปี   
                อาคาร                                                 20                
                เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์                      5-10     
                ยานพาหนะ                                          5         
                อุปกรณ์ และเคร่ืองตกแต่งส านกังาน    5         
เม่ือมีการขาย หรือเลิกใชง้านสินทรัพย ์ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตดัราคาทุน และค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยน์ั้น ออกจาก
บญัชีและรับรู้ผลก าไร หรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์หล่านั้นในงบก าไรขาดทุน 
อาคารระหว่างก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุน โดยท่ียงัไม่มีการตดัค่าเส่ือมราคา จนกระทัง่สินทรัพย์
นั้นจะแลว้เสร็จ และพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมลูค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้เหมาะสม 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน และค่าตดัจ าหน่าย 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม บริษทัคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับ
สินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านของสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 5 ปี 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
กลุ่มบริษทัไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ อาจจะไม่ไดรั้บคืน หรือเม่ือ
มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน (ราคาขายสุทธิหรือมลูค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่
ราคาใดจะสูงกว่า) โดยท่ีการประเมินจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด
แลว้แต่กรณี 
ในกรณีท่ีมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าใน
งบก าไรขาดทุน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบนัทึกเป็น
รายไดอ่ื้นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ารายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มดไป หรือยงัคงมีอยู ่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 
รายการบัญชีทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ และแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และท่ีเกิดการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว ไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุน 
การบัญชีส าหรับสัญญาเช่าระยะยาว-กรณทีีบ่ริษัทเป็นผู้ เช่า 
สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียง และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมลูค่าปัจจุบนัสุทธิของ
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จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้าย
ทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน จะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุน ตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 
สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพย ์ โดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า จะจดัเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกใน
งบก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย เม่ือเกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 
โครงการสมทบเงิน 
กลุ่มบริษทั และพนกังานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม และ
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั    
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงาน เม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 
กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว ้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้  าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
ประมาณการหนีสิ้น 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมาย  หรือจาก
การอนุมาน อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของ
ทรัพยากร เพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนั และจ านวนท่ีตอ้งจ่าย สามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืน บนัทึก
เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก ก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืน คาดว่าจะไดรั้บอยา่งแน่นอน เม่ือไดจ่้ายช าระประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 
การรับรู้รายได้ 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขาย เม่ือมีการส่งมอบ และโอนความเส่ียง และผลตอบแทนไปยงัลูกคา้แลว้  
ดอกเบ้ียรับ รับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
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ภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทาง
ภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไป
ไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคต เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
กลุ่มบริษทัจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน และจะท าการปรับ
ลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิ ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีช าระแลว้ในระหว่างปีของ
แต่ละปี 
เคร่ืองมอืทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ยเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว 
ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ ภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ซ่ึงนโยบายบญัชี เฉพาะรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ือง
ท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน 
และต่อขอ้มลูท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลย
พินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือส าหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ
กลุ่มบริษทั โดยส่วนใหญ่อา้งอิงจากขอ้มลูเชิงเทคนิคของสินทรัพยน์ั้น และรวมถึงการพิจารณาการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์
เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
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นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าหากคาดว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษทัใชห้ลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ี ประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ีเป็น
เกณฑใ์นการพิจารณาการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ โดยมีการก าหนดช่วงอายลุูกหน้ีและสถานภาพของลกูหน้ีไวเ้ป็นเกณฑ ์ ใน
การตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีคา้งช าระ 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินค้าคงเหลอื 
กลุ่มบริษทัพิจารณาค่าเผือ่การลดมลูค่าสินคา้จากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ และตามสภาพปัจจุบนัของสินคา้
คงเหลือเป็นเกณฑ ์ มลูค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บหมายถึง มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขาย หกัดว้ยตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการท า
ต่อเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูป หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการท าให้สินคา้นั้นพร้อมขายไดใ้นราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า บริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและ
ขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
สัญญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญา เพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้
สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลง อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั ไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ย และ
กิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคล ซ่ึงถือ
หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
 
 
 



-71- 
 

ข. สรุปงบการเงิน 
สรุปงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : พนับาท) 
 

สินทรัพย์ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2556 % 2557 % 2558 % 
สินทรัพยห์มุนเวียน 
   เงินสดและรายการ 
        เทียบเท่าเงินสด 

 
150,493 

 
10.5 

 
129,142 

 
9.5 

 
259,786 

 
17.4 

  เงินลงทุนชัว่คราว 400,000 28.0 290,000 21.3 300,000 20.2 
  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 94,744 6.6 91,561 6.8 78,777 5.3 
  ลูกหน้ีชาวไร่ 39,645 2.8 24,831 1.8 24,390 1.6 
  ลูกหน้ีจากการเลิกกิจการบริษทัยอ่ย - - - - 31,181 2.1 
  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 339,472 23.8 436,666 32.1 451,873 30.4 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,024,354 71.7 972,200 71.5 1,146,007 77.0 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 23,354 1.6 23,354 1.7 - - 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 367,506 25.7 347,151 25.5 328,028 22.0 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 4,038 0.3 6,751 0.5 7,497 0.5 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,895 0.6 9,094 0.7 7,046 0.5 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,759 0.1 1,760 0.1 44 - 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 404,552  28.3 388,110 28.5 342,615 23.0 

รวมสินทรัพย ์ 1,428,906 100.0 1,360,310 100.0 1,488,622 100.0 
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(หน่วย : พนับาท) 
หนีสิ้น และ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2556 % 2557 % 2558 % 
หน้ีสินหมุนเวียน 
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 
79,896 

 
5.6 

 
72,769 

 
5.4 

 
82,161 

 
5.5 

    ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,879 0.5 957 0.1 13,000 0.9 
    หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,029 0.2 3,346 0.2 3,584 0.2 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 89,804 6.3 77,072 5.7 98,745 6.6 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
    ภาระผกูพนัของ 
       ผลประโยชน์พนกังาน 

 
 
 

34,182 

 
 
 

2.4 

 
 
 

40,304 

 
 
 

2.9 

 
 
 

40,935 

 
 
 

2.8 
รวมหน้ีสิน 123,986 8.7 117,376 8.6 139,680 9.4 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
   ทุนเรียนหุ้น-มลูค่า หุ้นละ     
    1 บาท ทุนจดทะเบียน    
    381,146,251 หุ้น  
    ในปี 2556 - 2558  
    หุ้นท่ีออกและช าระแลว้ 
    381,145,725 หุ้น  
    ในปี 2556 - 2558    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.6 
  ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 68,000 4.8 68,000 5.0 68,000 4.6 
  ก  าไรสะสม 
      -จดัสรรเพ่ือส ารอง 
            ตามกฎหมาย 

 
 

38,115 

 
 

2.7 

 
 

38,115 

 
 

2.8 

 
 

38,115 

 
 

2.5 
    -ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 817,659 57.1 755,673 55.6 861,681 57.9 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,304,920 91.3 1,242,934 91.4 1,348,942 90.6 

รวมหน้ีสิน และส่วน 
ของผูถื้อหุ้น 

 
1,428,906 

 
100.0 

 
1,360,310 

 
100.0 

 
1,488,622 

 
100.0 
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สรุปงบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย : พนับาท) 

 
สินทรัพย์ 

งบการเงินรวม 
2556 % 2557 % 2558 % 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
   เงินสดและรายการ 
      เทียบเท่าเงินสด 

 
175,934 

 
12.1 

 
172,884 

 
12.5 

 
- 

 
- 

  เงินลงทุนชัว่คราว 406,000 27.9 296,000 21.3 - - 
  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 95,991 6.6 91,582 6.6 - - 
  ลูกหน้ีชาวไร่ 39,645 2.7 24,831 1.8 - - 
  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 339,472 23.4 436,666 31.5 - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,057,042 72.7 1,021,963 73.7 - - 
เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั 15,197 1.0 - - - - 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 367,991 25.3 347,231 25.0 - - 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 4,038 0.3 6,752 0.5 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,119 0.6 9,323 0.7 - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,760 0.1 1,761 0.1 - - 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 397,105 27.3 365,067 26.3 - - 

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบการเงินรวม 

2556 % 2557 % 2558 % 
หน้ีสินหมุนเวียน 
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 
81,671 

 
5.6 

 
74,187 

 
5.4 

 
- 

 
- 

    ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,165 0.5 1,664 0.1 - - 
    หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  3,180 0.2 3,377 0.2 - - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 92,016 6.3 79,228 5.7 - - 
ภาระผกูพนัของ   
   ผลประโยชน์พนกังาน 

 
35,302 

 
2.5 

 
40,304 

 
2.9 

 
- 

 
- 

รวมหน้ีสิน 127,318 8.8 119,532 8.6 - - 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 
   ทุนเรียนหุ้น-มลูค่า หุ้นละ     
    1 บาท ทุนจดทะเบียน    
    381,146,251 หุ้น  
    ในปี 2556 - 2558 
    หุ้นท่ีออกและช าระแลว้ 
    381,145,725 หุ้น  
    ในปี 2556 - 2558 

 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 

26.2 

 
 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 
 

27.5 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

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

 
 

38,115 

 
 

2.6 

 
 

38,115 

 
 

2.7 

 
 
- 

 
 
- 

    -ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 839,568 57.7 780,237 56.3 - - 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,326,829 91.2  1,267,498 91.4 - - 

รวมหน้ีสิน  
และส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
1,454,147 

 
100.0 

 
1,387,030 

 
100.0 

 
- 

 
- 
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สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : พนับาท) 

 
รายการ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2556 % 2557 % 2558 % 

รายไดจ้ากการขาย  
1,407,756 

 
100.0 

 
1,386,116 

 
100.0 

 
1,419,895 

 
100.0 

ตน้ทุนขาย (1,112,922) (79.1) (1,140,891) (82.3) (1,075,742) (75.8) 
ก าไรขั้นตน้ 294,834 20.9 245,225 17.7 344,153 24.2 
   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย - - - - 16,800 1.2 
    ก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - - - - 7,827 0.6 
   ก  าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 11,157 0.8 (22,921) (1.7) (26,779) (1.9) 
   รายไดอ่ื้น 19,196 1.4 19,476 1.4 11,889 0.8 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 325,187 23.1 241,780 17.4 353,890 24.9 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย (89,282) (6.3) (87,222) (6.3) (93,737) (6.6) 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (83,914) (6.0) (87,426) (6.3) (84,187) (5.9) 
รวมค่าใชใ้นการขายและบริหาร (173,196) (12.3) (174,648) (12.6) (177,924) (12.5) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 151,991 10.8 67,132 4.8 175,966 12.4 
   ภาษีเงินได ้ (19,918) (1.4) (9,360) (0.7) (31,844) (2.2) 
ก าไรส าหรับปี 132,073 9.4 57,772 4.1 144,122 10.2 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.35  0.15  0.38  
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษี 

 
(1,427) 

 
(1,604) 

 
- 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 130,646 56,168 144,122 
    
การแบ่งปันก าไรสุทธิ 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

 
130,646 

 
56,168 

 
144,122 

ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปี 793,729 817,659 755,673 
จดัสรรเพ่ือ 
      เงินปันผล 

 
(106,716) 

 
(118,154) 

 
(38,114) 

ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรส้ินปี 817,659 755,673 861,681 
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สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : พนับาท) 

 
รายการ 

งบการเงินรวม 
2556 % 2557 % 2558 % 

รายไดจ้ากการขาย 1,426,502 100.0 1,413,564 100.0 1,419,895 100.0 
ตน้ทุนขาย (1,112,921) (78.0) (1,140,891) (80.7) (1,075,742) (75.8) 
ก าไรขั้นตน้ 313,581 22.0 272,673 19.3 344,153 24.2 
   ก  าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 17,717 1.3 (29,633) (2.1) (26,779) (1.9) 
   รายไดอ่ื้น 19,116 1.3 19,786 1.4 12,305 0.9 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 350,414 24.6 262,826 18.6 329,679 23.2 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย (104,589) (7.3) (100,516) (7.1) (93,737) (6.6) 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (89,109) (6.3) (91,817) (6.5) (84,311) (5.9) 
รวมค่าใชจ่้ายในการขายแลบริหาร (193,698) (13.6) (192,333) (13.6) (178,048) (12.5) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 156,716 11.0 70,493 5.0  151,631 10.7 
   ภาษีเงินได ้ (20,898) (1.5) (10,067) (0.7) (32,073) (2.3) 
ก าไรส าหรับปี 135,818 9.5 60,426 4.3 119,558 8.4 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.36  
 
 

0.16  
 
 

0.31  
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษี 

 
(936) 

 
(1,604) 

 
- 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 134,882 58,822 119,558 
    
การแบ่งปันก าไรสุทธิ 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

 
134,882 

 
58,822 

 
119,558 

ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปี 811,403 839,568 780,237 
จดัสรรเพ่ือ 
      เงินปันผล 

 
(106,717) 

 
(118,153) 

 
(38,114) 

ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรส้ินปี 839,568 780,237 861,681 
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    สรุปงบกระแสเงินสด                                                                                                                             (หน่วย : พนับาท) 
 

รายการ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2556 2557 2558 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
  ก  าไรก่อนภาษีเงินได ้

 
151,991 

 
67,132 

 
175,966 

  รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ  
     จากกิจกรรมด าเนินงาน 
    ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 
 

(846) 

 
 

(78) 

 
 

(39) 
    กลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญ - 41 (41) 
    กลบัรายการขาดทุนจากการปรับลดมลูค่าสินคา้ (2,823) 115 1,261 
    ขาดทุน(ก าไร)จากการขายอุปกรณ์และตดัจ าหน่าย 44 (1,763) (437) 
     เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - (16,800) 
    ก  าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - - (7,827) 
    ค่าเส่ือมราคา 59,304 59,892 50,839 
    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 2,635 - - 
    ประมาณการหน้ีสินของผลประโยชน์พนกังาน 4,686 6,095 4,614 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 
     สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 

 
214,991 

 
131,434 

 
207,536 

สินทรัพยด์  าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
    ลูกหน้ีการคา้ 

 
(26,570) 

 
3,302 

 
11,508 

    ลูกหน้ีชาวไร่ 10,088 14,773 482 
    สินคา้คงเหลือ 20,169 (97,309) (16,468) 
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,445 (1) 1,717 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
    เจา้หน้ีการคา้ 

 
(8,316) 

 
 (7,659) 

 
 3,529 

    ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 90 189 205 
    หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (458) (1,299) (3,983) 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 212,439 43,430 204,526 
    รับคืนภาษีเงินได ้ - - 1,331 
    จ่ายภาษีเงินได ้ (30,464) (16,080) (17,752) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 181,975 27,350 188,105 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
    เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

 
(200,000) 

 
110,000 

 
(10,000) 

    เงินปันผลจากบริษทัยอ่ย - - 16,800 
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รายการ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2556 2557 2558 

    เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์ 152 1,892 460 
    เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (49,913) (39,812) (25,724) 
    เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,258) (2,756) (915) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (252,019) 69,324 (19,379) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
    จ่ายเงินปันผล 

 
(106,545) 

 
(118,025) 

 
(38,082) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (106,545) (118,025) (38,082) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ (176,589) (21,351) 130,644) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 327,082 150,493 129,142 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 150,493 129,142 259,786 
ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 
   1. เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
      อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าระหว่างปี 
      เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
      เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 

 
 

(46,377) 
(3,536) 

(49,913) 

 
 

(39,624) 
(188) 

(39,812) 

 
 

(31,570) 
5,846 

(25,724) 
  2. เงินสดจ่ายเงินปันผล   
      เงินปันผลจ่าย 
      เงินปันคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 
      เงินสดจ่ายเงินปันผล 

 
(106,716) 

171 
(106,545) 

 
(118,154) 

129 
(118,025) 

 
(38,114) 

32 
(38,082) 
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     สรุปงบกระแสเงินสด                      
                                                                                                                                                                      (หน่วย : พนับาท) 
 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2556 2557 2558 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
  ก  าไรก่อนภาษีเงินได ้

 
156,716 

 
70,493 

 
151,631 

  รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิไดม้า  
        จากกิจกรรมด าเนินงาน 
    ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 
 

(940) 

 
 

(78) 

 
 

(39) 
    กลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญ - 41 (41) 
    กลบัรายการขาดทุนจากการปรับลดมลูค่าสินคา้ (2,823) 115 1,261 
    ขาดทุน(ก าไร)จากการขายอุปกรณ์และตดัจ าหน่าย 24 (2,245) (584) 
    ค่าเส่ือมราคา 59,698 60,279 50,861 
    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 2,635 - - 
    ประมาณการหน้ีสินของผลประโยชน์พนกังาน 5,001 6,120 4,614 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 
     สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 

 
220,311 

 
134,725 

 
207,703 

สินทรัพยด์  าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
    ลูกหน้ีการคา้ 

 
(31,561) 

 
4,527 

 
11,506 

    ลูกหน้ีชาวไร่ 10,089 14,773 482 
    สินคา้คงเหลือ 20,169 (97,309) (16,468) 
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,445 (1) 1,717 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
    เจา้หน้ีการคา้ 

 
(8,389) 

 
(9,161) 

 
2,196 

    ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 181 69 174 
    หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (458) (1,299) (3,983) 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 212,787 46,324 203,327 
    รับคืนภาษีเงินได ้ - - 1,332 
    จ่ายภาษีเงินได ้ (31,841) (16,371) (18,459) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 180,946 29,953 186,200 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
    เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

 
(200,400) 

 
110,000 

 
(4,000) 

    เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน  (255) 15,197 - 
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีในบริษทัยอ่ย ณ วนัเลิกกิจการ - - (31,242) 
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รายการ 

งบการเงินรวม 
2556 2557 2558 

    เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์ 172 2,406 665 
    เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (49,976) (39,825) (25,724) 
    เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,258) (2,756) (915) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (252,717) 85,022 (61,216) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
    จ่ายเงินปันผล 

 
(106,545) 

 
(118,025) 

 
(38,082) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (106,545) (118,025) (38,082) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ (178,316) (3,050) 86,902 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 354,250 175,934 172,884 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 175,934 172,884 259,786 
ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 

1. เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
         อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าระหว่างปี 
         เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 

 
 

(46,440) 
(3,536) 

(49,976) 

 
 

(39,637) 
(188) 

(39,825) 

 
 

(31,570) 
5,846 

(25,724) 
2. เงินสดจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจ่าย      
เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 
         เงินสดจ่ายเงินปันผล 

 
(106,716) 

171 
(106,545) 

 
(118,154) 

129 
(118,025) 

 
(38,114) 

32 
(38,082) 
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       2)  อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน 
 

อตัราส่วนทางการเงิน 
 

หน่วย 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 
อตัราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตวั          
    อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 
เท่า 

 
11.49 

 
12.90 

 
11.61 

 
11.41 

 
12.61 

 
11.61 

    อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 7.37 7.07 6.47 7.18 6.63 6.47 
    อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.76 0.35 2.09 1.81 0.33 2.14 
    อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 17.91 15.07 16.67 17.39 14.88 16.67 
    ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 20.38 24.22 21.90 20.99 24.53 21.89 
    อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 3.20 2.94 2.42 3.20 2.94 2.42 
    ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 114.18 124.15 150.74 114.18 124.15 150.74 
    อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 12.71 14.64 13.76 12.92 14.58 14.73 
    ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 28.71 24.93 26.52 28.24 25.03 24.78 
    Cash Cycle วนั 105.85 123.44 146.11 106.93 123.65 147.85 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
    อตัราก าไรขั้นตน้ 

 
% 

 
21.98 

 
19.29 

 
24.24 

 
20.94 

 
17.69 

 
24.24 

    อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 10.99 4.99 10.68 10.80 4.84 12.39 
    อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 150.94 37.28 112.00 149.60 38.75 113.16 
    อตัราก าไรสุทธิ % 9.52 4.27 8.42 9.38 4.17 10.15 
    อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 10.35 4.66 9.14 10.21 4.53 11.12 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

 
% 

 
9.38 

 
4.25 

 
8.32 

 
9.27 

 
4.14 

 
10.12 

    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 3.88 4.07 4.33 3.83 3.99 4.33 
    อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
    อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
เท่า 

 
0.10 

 
0.09 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.09 

 
0.10 

    อตัราการจ่ายเงินปันผล % 87.0 63.08 63.76 - - - 
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14)  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
1. ภาพรวมของการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

ในปี 2558 ท่ีผา่นมา สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ยงัถือว่าอยู่ในระหว่างการฟ้ืนตวัข้ึนอย่างชา้ ซ่ึงเป็นไปตามภาวะการ

ชะลอตวัเศรษฐกิจโลก ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงถือเป็นคู่คา้ท่ีส าคญัของบริษทั แมจ้ะมีการปรับตวัเลข GDP ข้ึนในไตรมาสท่ี 

3 ของปีก่อน แต่ภาพรวมเศรษฐกิจยงัคงเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดคา้ปลีกภายในประเทศท่ีหดตวัลง อีกทั้งเงินเฟ้อ

พ้ืนฐานก็ยงัคงติดลบต่อเน่ือง แมว้่าในปี 2558 สถาณการณ์ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อ

เหรียญสหรัฐท่ีอ่อนตวัลงอยา่งต่อเน่ืองจะส่งผลท่ีดีต่อบริษทัในฐานะผูส่้งออก ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัและบริษทัย่อยมี

รายไดร้วมจากการขายในปี 2558 ตามงบการเงินรวม สูงข้ึนเล็กน้อย ท่ีมูลค่า 1,419.89 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับยอดขายในปี 

2557 ท่ีมีมลูค่า 1,413.56 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.45 อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงอย่างต่อเน่ืองน้ี อาจ

ส่งผลกระทบทางลบต่อความสามารถในการแข่งขนัในอนาคตของบริษทัในแง่ของราคาดว้ยเช่นกนั โดยบริษทัและบริษทัย่อย 

มียอดขายสินคา้รวมท่ีปริมาณ 21,873.14 ตนั ลดลงจากปี 2557 ท่ีมีปริมาณยอดขาย 22,778.44 ตนั หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 

3.97 อยา่งไรก็ตาม ดว้ยนโยบายการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสะทอ้นตน้ทุนการผลิตท่ีแทจ้ริง และปัจจยัเร่ือง

สถานการณ์ราคาน ้ามนัโลกท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองในปี 2558 ท่ีผา่นมา ส่งผลให้บริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนการผลิตได้

เป็นอย่างดี โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีผลก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมมูลค่า 119.56 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

97.86 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิมูลค่า 60.43 ลา้นบาท ในปี 2557 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2558 ร้อยละ 24.24 เพ่ิมข้ึนจาก

อตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2557 ท่ีร้อยละ 19.29 ส่งผลให้บริษทัและบริษทัยอ่ย มีอตัราก าไรสุทธิในปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 8.42 ซ่ึง

สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัอตัราก าไรสุทธิในปี 2557 ท่ีร้อยละ 4.27 

ผลการด าเนินงานของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัมากกว่าร้อยละ 20 โดยมีก าไรสุทธิสูงข้ึนร้อยละ 97.86 เม่ือ

เทียบกบัปีก่อน อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลกัของการอ่อนตวัของค่าเงินบาทอยา่งต่อเน่ืองเมื่อเทียบกบัค่าเงินเหรียญสหรัฐระหว่าง

ปี 2558 เทียบกบัปี 2557 โดยมีค่าเฉล่ียอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐท่ี 34.26 บาท/เหรียญสหรัฐ และ 32.48 บาท/

เหรียญสหรัฐ ตามล าดบั ส่งผลให้บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสูงข้ึนแมป้ริมาณขายสินคา้รวมจะลดลง ในขณะท่ีบริษทัมีปริมาณ

การผลิตท่ีลดลงประกอบกบัการบริหารจดัการตน้ทุนขาย รวมไปถึงราคาน ้ามนัในตลาดโลกท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองในปีท่ีผ่านมา 

ส่งผลให้ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ  5.71 และร้อยละ 7.43 ตามล าดบั บริษทัจึงมีอตัราก าไร

สุทธิสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั  

บริษทัไดด้ าเนินการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้าย และเพ่ือความสะดวกในการบริหารจดัการ โดยท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 มีมติให้เลิกกิจการบริษทัย่อย คือบริษทั อะกรีฟู้ ด 

โพรเซสซ่ิง จ  ากดั (AFP) ซ่ึงบริษทัถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน 120 ลา้นบาท และทุนจดทะเบียน

ช าระแลว้ 30 ล้านบาท อน่ึง บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั ได้หยุดการด าเนินกิจการแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 

เน่ืองจากบริษทัหยุดขายสินคา้ผ่านบริษทัย่อยดงักล่าว และปัจจุบนั บริษทั อะกรีฟู้ ด         โพรเซสซ่ิง จ  ากดั อยู่ระหว่างการ

ด าเนินพิธีการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และจะด าเนินการช าระบญัชีต่อไป 

บริษทัมีรายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนประจ าในงบการเงินประจ าปี 2557 และ 2558 ดงัน้ี 
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ปี 2557 

 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 9.4 ลา้นบาท แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบ

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ ซ่ึงเกิดจากการจ่ายช าระคืนภาษีซ้ือท่ีไม่มีสิทธิขอคืนและเบ้ียค่าปรับเงิน

เพ่ิม 

ปี 2558 

 บริษทัมีรายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย 16.80 ลา้นบาท แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ ซ่ึง

เกิดจากเงินปันผลจากบริษัท อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากัด ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินพิธีการจด

ทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และการด าเนินการช าระบญัชี 

 บริษทัมีก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  คือ บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั จ  านวน 7.83  ลา้น

บาท แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ   

ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีเพียงการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ท่ีมีผล

บงัคบัใช ้แต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัส าคญั 

ในปี 2559 สภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัของบริษทั เช่นประเทศญ่ีปุ่น อาจยงัคงฟ้ืนตวัในระดบัท่ีชา้ๆ ต่อไป

อนัเป็นผลมาจากการลงทุนท่ีซบเซา การคา้ชะลอตวั และราคาสินคา้อุปโภคบริโภคตกต ่า รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ

ไทยท่ีอาจประสบปัญหาภยัแลง้ ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของวตัถุดิบ อย่างไรก็ตาม บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงปัจจยัท่ีอาจ

ส่งผลกระทบในการด าเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวการณ์น้ี และพยายามท่ีจะก าหนดนโยบายการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกับ

สถานการณ์เช่น นโยบายการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองโดยการคดัเลือกผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและลดค่าใชจ่้ายในการผลิต การศึกษาความตอ้งการสินคา้ในตลาดใหม่นอกเหนือจากคู่คา้ในปัจจุบนั และการ

ด าเนินนโยบายศึกษาการลงทุนในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เพ่ือน ามา

เป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ รวมไปถึงการด าเนินการปรับปรุงนโยบายการติดตามอตัราแลกเปล่ียนอย่างใกลชิ้ด เพ่ือการใช้

เคร่ืองมือทางการเงินเช่นสัญญาการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไดอ้ย่างเหมาะสมกบัแนวโน้มสถานการณ์ความผนั

ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา นอกจากน้ีปัจจยัเร่ืองราคาน ้ามนัโลกท่ีลดลงและอาจรักษาระดบัราคาในปีหน้า อาจส่งผลดี

ต่อผลประกอบการในแง่ของการควบคุมตน้ทุนการผลิตไดดี้ข้ึน 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงิน 

โครงสร้างรายได้ 

1. รายไดจ้ากการขาย 

แหล่งท่ีมาของรายได้หลักยงัคงมาจากการขายสินค้าประภทพืชผกัแช่เยือกแข็ง เช่น ถั่วแระแช่แข็ง ถั่วแขกแช่แข็ง 

ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และผกัรวมแช่แข็ง โดยรายได้จากการขายตามงบรวมจ าแนกตาม

โครงสร้างการขายไดด้งัน้ี 
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รายได ้ มลูค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 
2556 2557 2558 2556 2557 2558 

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

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

ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายรวม 1,419.89  ลา้นบาท ซ่ึงแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศคิดเป็น

ร้อยละ 1.32 ของรายไดร้วมจากการขาย เพ่ิมข้ึนจากสัดส่วนร้อยละ 0.85 เม่ือเทียบกบัปี 2557 โดยในปีท่ีผ่านมา บริษทัไดท้  า

การหยุดขายสินคา้ให้แก่บริษทัย่อยและบริษทัไดด้  าเนินการขายสินคา้ให้กับลูกคา้ของบริษทัย่อยโดยต รงซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ลูกคา้ต่างประเทศ โดยบริษทัมีรายไดจ้ากการขายต่างประเทศในปี 2558 คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 98.69 ของรายไดร้วม ลดลง

เล็กนอ้ยจากอตัราส่วนรายไดจ้ากการขายต่างประเทศในปี 2557 ท่ีร้อยละ 99.16  

รายไดร้วมจากการขายในปี 2558 มีมูลค่า 1,419.89 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมจากการขายในปี 2557 ท่ีมีมูลค่า 

1,413.56 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.45 อนัเป็นผลมาจากอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียอา้งอิงธนาคารแห่งประเทศ

ไทยในปี 2558 ท่ี 34.26 บาท/เหรียญสหรัฐ ซ่ึงอ่อนค่าลงจากอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียในปี 2557 ท่ี  32.48 บาท/เหรียญสหรัฐ 

คิดเป็นอตัราอ่อนค่าลงร้อยละ 5.48 อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการขายสินคา้ลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัปริมาณการขายสินคา้

ในปี 2557 อนัเน่ืองมาจากประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัมีภาวะการหดตวัของยอดคา้ปลีกในประเทศจากการ

ฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆของภาวะเศรษฐกิจ 

2. รายไดอ่ื้น 

ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดอ่ื้น 12.30 ลา้นบาท ลดลงจากรายไดอ่ื้นในปี 2557 ท่ี 19.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

ลดลงร้อยละ 37.81 โดยมีสาเหตุหลกัจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าท่ีลดลง 

ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขายของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2558 มีมูลค่า 1,075.89 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5.71 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ซ่ึงมีมูลค่า 

1,140.89 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัน้ี 

 ตน้ทุนวตัถุดิบในปี 2558 ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมาปริมาณขายสินค้าลดลง และ

บริษทัสามารถบริหารจดัการและควบคุมคุณภาพวตัถุดิบท่ีรับซ้ือไดดี้ข้ึนจากการปรับปรุงวิธีเก็บเก่ียวของ

เกษตรกร ส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการผลิตท่ีดีข้ึน รวมถึงประกอบกับการปรับปรุงนโยบาย

ตน้ทุนสินคา้ให้สะทอ้นความเป็นจริงในการผลิตมากยิง่ข้ึน 

 ตน้ทุนโสหุ้ยการผลิตลดลง เม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจากตน้ทุนค่าน ้ ามนัเตาลดลง จากสถานการณ์ราคา

น ้ ามนัโลกท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองในปี 2557 โดยราคาน ้ ามนัเตาเฉล่ียในปี 2557 เท่ากบั 27.61 บาทต่อลิตร 
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ในขณะท่ีราคาน ้ ามนัเตาเฉล่ียในปี 2558 เท่ากบั 20.91 บาทต่อลิตร นอกจากน้ี ค่าไฟฟ้า และค่าแรงงาน 

ลดลงเน่ืองจากบริษทัมีกิจกรรมการผลิตลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2558 เท่ากบั 177.90 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 ท่ี 192.33 ลา้น

บาท หรือลดลงร้อยละ 7.43 โดยมีปัจจยัหลกัดงัน้ี 

 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งในประเทศลดลงอนัเน่ืองมาจากค่าน ้ ามนัรถขนส่งลดลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปี 

2558  

 ค่าขนส่งออกซ่ึงประกอบไปดว้ยค่าจา้งรถขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือเพ่ือการส่งออก ค่าด าเนินพิธีการทาง

ศุลกากร ลดลงเน่ืองจากค่าน ้ ามนัท่ีลดลงจากสถานการณ์ราคาน ้ ามนัโลกตกต ่า และปริมาณขายในปี 2558 

ของบริษทัท่ีลดลงท าให้มีกิจกรรมการขนส่งนอ้ยลง 

 ค่าเบ้ียปรับเงินเพ่ิมและภาษีซ้ือส่วนท่ีไม่มีสิทธิขอคืนลดลงเน่ืองจากเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 และ

เป็นรายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนเป็นประจ า 

อตัราก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2558 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 24.24 จากร้อยละ 19.29 ในปี 2557 และมีอตัราก าไรจาก

การด าเนินงานในปี 2558 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10.68 จากร้อยละ 4.99 ในปี 2557 อนัเป็นผลมาจากการอ่อนตวัอย่างต่อเน่ืองของ

ค่าเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ ปริมาณการผลิตท่ีลดลง และการบริหารจดัการตน้ทุนขาย รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

ประกอบกบัปัจจยัราคาน ้ามนัท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงส่งผลให้ค่าใชจ่้ายในการผลิตและค่าขนส่งลดลง อย่างไรก็ตาม ความผนั

ผวนจากอตัราแลกเปล่ียนค่าเงิน ส่งผลให้บริษทัมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน มูลค่า 26.78 ลา้นบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 

2557 ซ่ึงมีมลูค่า 29.63 ลา้นบาท 

ภาษีเงินได้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปี 2558 รวม 32.07 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 218.58 เม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายภาษี

เงินไดใ้นปี 2557 ท่ี 10.07 ลา้นบาท โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัเน่ืองมาจากบตัร

ส่งเสริมการลงทุนของบริษทัซ่ึงไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลาแปดปีนับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมี

รายไดจ้ากการประกอบกิจการ และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิในอตัราร้อยละห้าสิบของอตัราปกติ

อีกห้าปีนับจากระยะเวลาแปดปีแรกส้ินสุดลง ไดส้ิ้นสุดอายุลงในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 ส่งผลให้บริษทัช าระภาษีสูงข้ึนใน

อตัราร้อยละ 20 

ก าไรสุทธ ิ
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บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิในปี 2558 เท่ากบั 119.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัร้อยละ 97.86 เม่ือเทียบกบัก าไร

สุทธิในปี 2557 ท่ี 60.43 ลา้นบาท โดยมีอตัราก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีร้อยละ 4.27 เป็นร้อยละ 8.42 ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อ

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีเป็นผลมาจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐท่ีอ่อนค่าลงอย่าง

ต่อเน่ืองภายในปี 2558 ซ่ึงมีอตัราระหว่าง 32.51 – 36.01 บาทต่อเหรียญสหรัฐ รวมไปถึงตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการขาย

และบริหาร ท่ีลดลงจากนโยบายการบริหารตน้ทุน ปริมาณการผลิตท่ีลดลง และปัจจยับวกจากราคาน ้ ามนัโลกท่ีลดลงอย่าง

ต่อเน่ือง 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั มูลค่า (ล้านบาท) เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 
รายไดจ้ากการขาย 1,426.50 1,413.56 1,419.89 (4.36) (0.91) 0.45 
ตน้ทุนขาย 1,112.92 1,140.89 1,075.74 0.19 2.51 (5.71) 
ก าไรขั้นตน้ 313.58 272.67 344.15 (17.64) (13.05) 26.21 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 193.70 192.33 178.05 (3.93) (0.70) (7.50) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักตน้ทุน
ทางการเงินและภาษี 

156.72 70.49 151.63 (24.81) (55.02) 115.10 

ก าไรสุทธิ 135.82 60.43 119.56 (22.27) (55.51) 97.86 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม 
และค่าตดัจ าหน่าย 

216.41 130.77 202.47 (19.90) (39.75) 54.83 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 180.95 29.95 186.19 (21.73) (83.45) 521.67 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.36 0.16 0.31 
มลูค่าทางบญัชีต่อหุ้น (บาท) 3.48 3.33 3.54 

อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั 

อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั 2556 2557 2558 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 11.68 12.90 11.61 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่า) 7.37 7.07 6.47 
อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 21.98 19.29 24.24 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 10.99 4.99 10.68 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 9.52 4.27 8.42 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) 10.35 4.66 9.14 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 9.38 4.25 8.32 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.10 0.09 0.10 

ฐานะทางการเงินของบริษัท 
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สินทรัพย์ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มลูค่า 1,488.60 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยร์วมในปีก่อนท่ี

1,387.03 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.32 โดยมีปัจจยัหลกัจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุนชัว่คราว

ในรูปแบบของเงินฝากประจ า จาก 468.88 ลา้นบาท เป็น 559.79 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 19.39 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

อนัเน่ืองมาจากก าไรสุทธิในปี 2558 ท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้บริษทัมีกระแสเงินสดรับจากการด าเนินงานมากข้ึน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในปี 2558 มลูค่า 78.78 ลา้นบาท ลดลงจากลูกหน้ีการคา้ในปี 2557 ท่ีมีมลูค่า 91.58 ลา้นบาท โดยมี

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระมลูค่า 72.06 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.82 ของลูกหน้ีการคา้รวม โดยบริษทัมีนโยบาย

การตั้งส ารองค่าเผือ่ลูกหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวนท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ใน

การเก็บหน้ีและฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั ในปีท่ีผา่นมาลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทัสามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

หนีสิ้น 

บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 139.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ี 

119.53 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.85 เน่ืองมาจากบริษทัมีภาษีคา้งจ่ายสูงข้ึนจากปีก่อนอยา่งมีนัยส าคญั กล่าวคือภาษีคา้ง

จ่าย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เท่ากบั 1.66 ลา้นบาท เทียบกบัภาษีคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมีมูลค่า 13.00 ลา้น

บาท โดยมีปัจจยัจากการส้ินสุดของช่วงระยะเวลาช าระภาษีในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ ซ่ึงเป็นไปตามสิทธิประโยชน์

จากบตัรส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงหมดอายลุงในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 ท าให้บริษทัตอ้งเร่ิมช าระภาษีในอตัราร้อยละ 20 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินนอกเหนือจากภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานเม่ือ

เกษียณอาย ุประกอบไปดว้ย  

 สัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมและว่าจา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าวประมาณ 0.5 ลา้นบาท 

 สัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายเงินตาม

สัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.2 ลา้นบาท 

 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนับริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวนเงิน

ประมาณ 10.1 ลา้นบาท 

 บริษทัมีการจา้งผูรั้บเหมาส าหรับโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารห้องเยน็เป็นจ านวนเงิน 35.82 ลา้นบาท 

บริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถช าระหน้ีสินในงบดุลและจากภาระผกูพนัดงักล่าวไดเ้น่ืองจากการมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ โดย

ในปี 2558 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 11.61 เท่า และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 6.47 เท่า จากปริมาณสินทรัพยห์มุนเวียนท่ี

ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของเงินสดและเทียบเท่าเงินสด 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 1,348.94 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 

1,267.50 ลา้นบาท เม่ือช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2557 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.43 โดยบริษทัมีผลก าไรสะสมในส่วนท่ียงัไม่ได้

จัดสรรมากข้ึนจาก 780.24 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 861.68 ล้านบาทในปี 2558 คิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.44 อัน

เน่ืองมาจากบริษทัมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน 

กระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในปี 2558 มากข้ึนจากปี 2557 ท่ี 29.95 ลา้นบาท เป็น 186.19 

ลา้นบาทอนัเน่ืองมาจากปริมาณเงินสดรับจากลูกคา้ต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบั

เหรียญสหรัฐ โดยบริษทัมีการใชเ้งินสดเพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรมลูค่า 25.71 ลา้นบาท และใช้

ไปในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใชใ้นส านกังาน 0.92 ลา้นบาท และใชไ้ปในการจ่ายเงินปันผล 38.08 ลา้นบาท 

 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2558 ท่ี 11.61 เท่า ลดลงเล็กนอ้ยจาก 12.90 เท่าในปีก่อน โดยสินทรัพยส่์วนใหญ่

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงมีอตัราส่วนร้อยละ 76.98 ในขณะท่ีบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนเพียงร้อยละ 

6.63 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ และไม่มีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน บริษทัและบริษทัย่อยจึงถือไดว้่ามีสภาพคล่องท่ี

เพียงพอ  

 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหว่างปี 2558 โดยบริษทัและบริษทัย่อยมี

สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสูงข้ึนเล็กนอ้ย คือ 0.10 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 0.09 เท่าในปี 2557 

ตารางสรุปฐานะทางการเงินทีส่ าคญั 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ สดัส่วนต่อสินทรัพยร์วม 
2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

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

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

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

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

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

หน้ีสินรวม 127.32 119.53 139.68 (11.02) (6.11) 16.85 8.76 8.62 9.38 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,326.83 1,267.50 1,348.94 2.17 (4.47) 6.43 91.24 91.38 90.62 

 



QJ 'J/ . 'J/ 
n111~1~~~11~~n~~~~~~~~~~ 

tlhi'Vl 'M-cmu'Vll'U'li'm.J" '1. uuuuuff~~l1£Jml'li'fll.Jm.h~ ~illmJu~uft'1 ~1£Jm1m~]jmd'.:~ ul'II'Vl'lmi'mtJ-:~11 
'li'V1Jtl~.:Jnci11\]f1Pi'v.:~mu~1U 'h.i1 ~ur¥t\l i~vh 1-lr ~tui:Y1fi~~~ Vl'1v i~'\ll~'li'vlJ"~m"J"Pi'v~u ~.:~ i.uffl'J"::l'hfi~ uvn\llfl~ 
u'hi'Vl'\JVi'mv-:~11 

(1) .:~umlL~uutl~'li'vl.JmmnllL~'U~ffrullliuuuuuff~.:Jl1Vml'li'vl.Jm.h~~ii.l i~uff?H'Ii'm.JtlVdl'l\]nfi'v'lmurl'1u 

i 'U ffll~ fflfltlJI~ V~fl'IJ~ l'U:: fm 1~'\.J rltl f11:i ~lltl'U'Il'U Utl ~ m ~ 11 ft'!~'U fffl 'II V--l'IJ'1'!J'Vl Utl~'IJ'1'!J'Vl Ofl £J1! n1 

(2) u1'1I'Vl M\lf! i,.;'ii'J"~'IJ'IJnmilflLriV'Ii'm,J(;l~~ 1~v i 'limli \lilu11!i''Vl MLilflLriV'Ii'm,Jtl iu ff1'U~l~'Uff1l::rilri~J'I'\JV'I 
u1 'II'V1Lm::u7'1I 'V1 dvvv rh'l\] n,;'v.:~m uU'1umh 'J" 1lJvt.:~mUfJll~ll(;l '!.,.;'linm.J~lliimll'J" ::umi-.1mh1 

(3) u~'!J'Vl i~\lfl i,.;'li,::uum7milfJ:JJmvitA~~ ut'l::tnilfJl.l~ut'li,.;'umn.li}illlfl1m::uu~~nri11 u"::u'hT'Vl i ~u~.:~ 

'li'Vl,J(;lflU'l.h::!iJ'Ul::'IJ'IJflllfl11JfJlJ1ll£Ji'U tU l'U~ 31 iU11fllJ 2558 ~V~ffV1J'I1~:nutl::flnlJf11'J"9111\lffV'l.J'Ilfl-.l 

u'11!i'Y1un1 ~-.lmV'UfltJl.lO--l'li'mJmdv.:~u"::ml!1l~vuu1l"--l~ri1Tit1J'IltN'J::uumufJ1l1llViu 111JJ-.lm1m::'l'i1~iJ 
d d, 1 cv o ..::to .Qcv .:S.cv 1 

'll'V'IJ 'V1 v 1\llJrl (;! m ~ 'Vl'IJ91 v n u \If! 'Vlll lV'Il'U 'Vll'l m1 !'It! 'UV'I'IJl'hl 'Vllm::'l.J l'hl'Vl vv v 

ium'l"~ ~~m~ul1ti'n!1'Ui1mnff17J--ll1llfl t~umnffn'1frll~v1n'U n'IJ~'IJ11i''Vli~i'mv.:~ m11l\]n,;'v--lun1 'IJ11i''Vli~ 
'JI GJ Q.l ~ .Q " :'1 !II 1:!1 4 0 cv ~, 'J) 'J) p 

1JtJ'IJ'H1J1£Jil1 'Y1tJ1'U'il'U'V11i fY11Jf.Uti1'lfY l1J'U~tl'lmV1Jfl'lfVf11f1'1JlVflffll'U 1'VJfll1'U1~l1ti 'Hlnlflflfflj[l'J:~~WJ~~~~=~;::\~c .. , 

u1vi'u\lu'Vlf ihtJtUV1'1H fi1nu H '1.J'1'!fm::av11 il.ii'Jf.u'm.Jt1~'1J'11i''Vl it.i'm fl--lmlll\ln,;'tJ--l'llV--l'li'tJ 
o I 

9\lll'H'U'I 

0 I 

'i\111 VI tl'l 

Jl~ IV CV fl ct. <f 

~mmJu UltJ1'U\lum ff11Jf.lH.l1-.lff 

~1'\.Jl\l 

-89-

Q 



-90- 
 

เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ  ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั                                       
หมายเหตุ   รายละเอยีดอืน่เกีย่วกบักรรมการ  ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท                                       
สามารถดูข้อมูลได้จากข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ  

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 
นายประยรู  
    พลพิพฒันพงศ ์

ต าแหน่งก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ประธานกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริหาร                                            
ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 
ต าแหน่งหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ประธานกรรมการบริษทั                                              
ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 

พ่ีชาย นายประยุทธ  และนายประภาส                  
บิดานายองักรู 

นายประภาส  
     พลพิพฒันพงศ ์  

ต าแหน่งก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
กรรมการผูจ้ดัการ   ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 
ต าแหน่งหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ประธานกรรมการบริหาร   ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั
บริษทั  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

                                                                          
นอ้งชาย  นายประยรู                                  
และนายประยทุธ 

นายสุวฒัน์  
      พงษภ์าสุระ     

ต าแหน่งก่อนวนัท่ี 18 ตุลาคม 2558 
กรรมการบริหาร, ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั                     
กรรมการบริหารความเส่ียง, ผูอ้นุมติัขอ้สนเทศ 

 
ไม่มี 

นายองักรู   
     พลพิพฒันพงศ ์   

ต าแหน่งก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ   เลขานุการบริษทั  ผูจ้ดัการ
ฝ่ายการตลาด      กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
กรรมการบริหารความเส่ียง  
ต าแหน่งหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558          
กรรมการผูจ้ดัการ   ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั  
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด    กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
กรรมการบริหารความเส่ียง   ผูอ้นุมติัขอ้สนเทศ 

                                                                            
บุตรนายประยรู 

นายประยทุธ   
     พลพิพฒันพงศ ์   

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร                                 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ    
กรรมการบริหารความเส่ียง                               

                                                                       
นอ้งชายนายประยรู                                   
พ่ีชายนายประภาส 

นายหลาน, มู-่ชิว  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไม่มี 
นายอ านวย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                 
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ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 
      ยศสุข ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา-  

      ค่าตอบแทน 
ไม่มี 

นายอ าพล   
     รวยฟพูนัธ์ 

กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ                              
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

 
ไม่มี 

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

กรรมการอิสระ     กรรมการก ากบัดูแลกิจการ                                                                           
ไม่มี 

นายศกัดา   
     พิมเมือง 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี      ผูจ้ดัท  ารายงานขอ้สนเทศ                                      
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ         กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

อาย ุ56 ปี ,  การศึกษา : ปริญญาตรีบญัชี , 
MBA, การถือหุ้นในบริษทั – ไม่มี, 
ความสัมพนัธ์กบักรรมการ – ไม่มี,           
ม.ค.2536-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ.
เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์                           

น.ส. ปิยะลกัษณ์  
     เช้ือผูดี้ 

ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน อาย ุ47 ปี, การศึกษา : ปริญญาตรีเทคโนโลย-ี 
การเกษตร, การถือหุ้นในบริษทั – ไม่มี, 
ความสัมพนัธ์กบักรรมการ – ไม่มี, ก.พ. 
2547-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการโรงงาน บมจ.
เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ 

น.ส. วริศรา             
เก่งการคา้ 

ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน อาย ุ49 ปี, การศึกษา : ประกาศนียบตัรชัน่สูง, 
การถือหุ้นในบริษทั – ไม่มี, ความสัมพนัธ์กบั
กรรมการ – ไม่มี, ม.ค. 2548-ปัจจุบนั 
ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน บมจ.เชียงใหม่โฟร
เซ่นฟดูส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
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                       บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) 
ถือหุ้นจ านวน ร้อยละ 100 และกรรมการของบริษทัยอ่ยทั้งหมด จ านวน 4 คน ลว้นเป็นกรรมการตวัแทนจากบริษทัทั้งหมด 
ประกอบดว้ย 

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

ส้ินสุดวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558                    
ต าแหน่งภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558  ประธานกรรมการบริษทั                             
ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 

2 นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ                    
ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 
ส้ินสุดวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 

ต าแหน่งภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558  กรรมการผูจ้ดัการ   ผูมี้อ  านาจ
ลงนามผกูพนับริษทั   ผูจ้ดัการฝ่าย
การตลาด  ผูอ้นุมติัขอ้สนเทศ 

3 นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ 
ส้ินสุดวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 

ต าแหน่งภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558    ประธานกรรมการบริหาร      
ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 

4 นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการ 
ส้ินสุดวนัท่ี 18 ตุลาคม 2558 

ต าแหน่งส้ินสุด 18 ตุลาคม 2558
กรรมการบริหาร       ผูมี้อ  านาจลง
นามผกูพนับริษทั 

หมายเหตุ  ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558  นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดรั้บมอบอ านาจให้ท  าหน้าท่ีด าเนินการ
จดทะเบียนเลิกบริษทัและช าระบญัชี 
 
สรุปฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
 
บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั 

                                                                                              (หน่วย : บาท) 
รายการ 2556 2557 2558 

สินทรัพยร์วม 64,920,191 49,875,030 - 
หน้ีสินรวม 19,880,406 2,186,459 - 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 45,039,785 47,688,571 - 
รายไดจ้ากการขาย 265,303,759 233,447,951 - 
รายไดร้วม 272,459,496 227,691,156 415 
ก าไรขั้นตน้ 18,789,913 27,447,899 415 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  4,295,830 2,648,786 415 
 
 
เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน  
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                         และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั  
หัวหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั หัวหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 

ช่ือ-นามสกุล: นายศกัดา  พิมเมือง ช่ือ-นามสกุล: นายสุพจน์  สุทธิประภา 
ต าแหน่ง: ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ต าแหน่ง: ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
อาย:ุ 57 ปี อาย:ุ 41 ปี 
วุฒิการศึกษา:  
-ปริญญาตรี-บญัชี 
-ปริญญาโท-บริหาร 
-หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 
13/2557) 

วุฒิการศึกษา: 
-ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-การเงิน มหาวิทยาลยั

รามค าแหง 

-หลกัสูตร Evaluating : A COSO Based Approach สมาคม

ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

-หลกัสูตร Consulting : Activities, Skills, Attitudes สมาคม

ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

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

ประสบการณ์ : 
-ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่น

ฟดูส์ (2551-29 ก.พ. 2559) 

-Assistant Manager Operational Audit Division บมจ.โท

เท่ิล แอ็ดเซสคอมมนิูเคชัน่ (2548-2551) 

-หัวหนา้ทีมตรวจสอบสาขา United Oversea Bank (2546-

2548) 

-เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสาขา บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย 

(2539-2545) 

 
 
 
 
 
 
เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
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รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของบริษทั เยยีร์ แอพไพรซลั จ  ากดั ตามรายงานลงวนัที่ 14 ตุลาคม 2558  
(หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการทรัพยสิ์น วิธีประเมินมลูค่า มลูค่าตามบญัชี 
ณ 30 มิ.ย. 58 

มลูค่ายติุธรรม ส่วนเพ่ิม 

ส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ ท่ีดินจ านวน 2 แปลง 
เน้ือท่ีรวม 54.4 ตรว. พร้อมอาคารพาณิชย ์ 4 ชั้น 
จ  านวน 3 คูหา 

ท่ีดิน-วิธีเปรียบเทียบขอ้มลูตลาด 
อาคาร-วิธีตน้ทุนทดแทน 

 
27 
 

 
37 

 
10 

พ้ืนท่ีเพาะปลูก จ.พิษณุโลก จ านวน 7 แปลง เน้ือ
ท่ีรวม 154 ไร่ 0 งาน 30 ตรว. 

วิธีเปรียบเทียบขอ้มลูตลาด  
13 

 
49 

 
36 

โรงงานแห่งท่ี 1 จ.เชียงใหม่ ท่ีดิน 2 แปลง เน้ือท่ี
รวม 15 ไร่ 0 งาน 36.6 ตรว. พร้อมอาคารโรงงาน 

ท่ีดิน-เปรียบเทียบขอ้มลูตลาด  
10 

 
187 

 
177 

โรงงานแห่งท่ี 2 จ.เชียงใหม่ ท่ีดิน 28 แปลง เน้ือ
ท่ีรวม 74 ไร่ 2 งาน 56.9 ตรว. พร้อมอาคาร
โรงงาน 

ท่ีดิน-วิธีเปรียบเทียบขอ้มลูตลาด 
อาคาร-วิธีตน้ทุนทดแทน 

 
127 

 
259 

 
132 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โรงงาน 1 วิธีตน้ทุนทดแทน 55 144 89 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โรงงาน 2 วิธีตน้ทุนทดแทน 8 46 38 
รวมสินทรัพยท่ี์ประเมินมลูค่า  240 722 482 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดป้ระเมินมลูค่า  86 86 - 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  326 808 482 

หมายเหตุ  
1. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนท่ีไม่ไดป้ระเมินมลูค่า ไดแ้ก่ ยานพาหนะ อุปกรณ์ส านกังาน อาคารระหว่างก่อสร้าง

และเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง 
2. คดัลอกจากรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (หนา้ 29) ต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั 

เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน) โดยบริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั วนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 จดัท าโดยบริษทั ท่ี
ปรึกษา เอเซีย พลสั จ  ากดั 
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Ufl:: ffllJ1'1 om lU ~ fl ci tl'\J ~~ t~~hmiu 'hi1 Mlfl fl fll'Si'J ~19lun ::lflfl fl111Jlihm1U~ -ellp n ~ t) 01'1 flu flff1fi ty U'i::uu fll';j 

u1'1111 ~flfl11~111.l 'i::ffVlnfll'Yl fll v M fl111JL av~Vll'l :p fi ~~Ll11Jl:: fflJ 114 f)fl11lJL ~; tyL~U 1916 V1'l &~iluun::lfu fN 

fltu:: fll'jlJfll';i'I.Jl'liVl L~'lLil'U U'lfl111Jff1flty'IJ6~ n 1'J'tltJ~ nu nl:ilJ~;~ 1 '\..1 tl'lft m ~'lJ'U l.J~~U'l::~lJfltu:: m 'llJfll'iUlll'Yl 

,J~~ 4/2556 tflerfu~ 11 'Yl{}fl~mvu 2556lill~1M'u111'Ylufffl'lL~9l'U11lJWL.,r1LllutL'U1i1lJ\Jglliiium'l'~t~~1'Ufll1lJ~1~ 

LLn::1'Um1u7::'ljlJfltu::m"IlJm'.iu11i'Vl flf'l~ 1/2558 tflt~1u~ 26 fll.lm~mi 2558 ijlJ~~'4miu 1vu1v~tJ~1l.lfll:ilJ'il19l 

uC1::t1e>H'1.l~u trJun1v-ftmau ~m:11 tvie> i'lfm ';jlJfll';j ~u1m1 un::'Yl'l1n'l1u uflatJui)li'~m,~~~l'Um'l''¥J~19lu": 

fl v{i'\J-iu iM'tntullua1.lnnlJe> ~1'~ ~1 '~ ~'~ u n::~t1u1 tflt~iu~ 21 LlJll1fl'U 2558 u1.Y'Yl 'l~rr,j'mtllu ffll1=Mmfl'1t~~1fl 

.-:::( Ql Ql:, _Q.I .. O ji..:J. Q.l~ , ... 

LVI fllJfl'\..1 fl'l'\..1'\..1 fltu:: fl';i';ilJ fll'.i'U';il!Vl ~'l f1111'\..l fl'UYI'U1Vl1111::l1'\..ll'Ylllfl::fl11l.J'1Uf-lfl'lf~U ~ Mm 'dlJfll'i ~m'\111 llfl:: 

Yi'l1n'l1'U'Ilt>'lu111'Yl~~::~t~'~u~u1l~mftimfu ~n~1 ~~1 ~ll~'l'Yll'lm'.i~11~1..,;i 'YlUn'l1u tT'lflu 'ljll'lfulln::~'lll1fl~t~ll 

1-nu,.,a-n~~ vnnllll'J'n~~e>~u11l'Vl ~~ e> 1M'm:i1Jfl1';j ~'lJ1l11:i un::wu n'lll.l 'UV~u11i''YlgFI~e1.16u~iM'tnflfl11lJLn1Jt:Jmf1 

11.1-5 'lin L~fl'lli:i';ilJ un::'lbvnu ri·:an1lJ~~l.l1tT 'lflu 'ljlJ'l1'Uun::~ 'lLL1fl~e>lJ 1'1i'lif111lJ1,rlJu ~.:! tJ~-51lJnu Meth~~.:!vu 

l1C1::1r1'U 'Q''U 
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0107537000513 

u;.g.., t;u.:~1'H1.1'1vhtCJiu~~~ ~1n~ (l.l't'll'IIU) 
149/34 'IJ8!1118~1na·t•nnail gUUf!1l~~ ll'lll~cJ'-1o'l~~ I'WIUH1n fl1~1l1'1'11 1osoo 

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED. 

149/34 Sol Anglo Plaza Surawongse Rd., Surlyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 ThaUand 

Tel: (662) 634-6061-4, 238-4091 Fax; (662) 238-4090 

iunJtJil2558 flW~fl'.i':i'l.lfil':itJ~li'Ylljnwth::•Jpmw::m':i'l.lnll huTu 1 flf~ un~'1~·hlJtimJ~u~'I1Ul~iu!1U~ 

· ml'l.lf117t~dl~f!l't.lt11-u nnwui''U'l.l(~'l.ll::ff'Ylnm'l'l1'Um7tl{)mhnl'l~hffiE~~'Ued1~~t~tlieN .Uf!i1fiim7'1h::Liium.mN 

11uil 'II tHfltu::nnlJfll':i HM17'1.lnaliuth:: ~1il 2 55 s ff1ULfl 0111.1 '1~·:h '1.17::n'l'lnr·m i u m7'1.l{lu~'l1u 1~'\Ja ~ 

Q.l d QJ fl 
1'\..1'1'1 26 fllJ.tn'Yi'Uli 2559 
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11111~mu ~ m 'ill mnihf 'Vl 1 ~lj ll;, u ~ '~;'~ flW:: m 'ill m Hl'i1'il tHJ'IJ ~ 'l'l.h ~ m1ufi' ':Wfl n 11m ':i 6 ff'i ~~TUTU 
3 'YiTu fiu u1mhtnu UtY'Q''\1 th::nlum':illmnn1'ilffuu u1orlwm ':i1rJ~'Wu.fi ufl~ u.ff.~ciil · LltJ'ltinll 

·liJ'Ufll1llfl1Hil1'ila'tlU uau11'11'U1~91111~i~f'IJ11tl'IJl1111U'OlflflW~flnllfll':i'\Jtl~'IJ7'1J'n ~'lLilu1'11~11J~tlfhH'U~ 
'lJ tl\191" 1~l1 a nnf 'VHJU M '1'111 ::m fli 'YI {J 

luil2sss fltu::m'Jllfll':i91':i1'0ffuui~\r~l..rnmnh::cv11~1u1u 4 tlf'~1~u1~t~ty~«tJu,j'ty'H ~,uu1m<J 
' . " 

fitfiu1.,Ytl'~ tm::~m 1'ilffv1Jmuiut.,YThllth::"ll 1 ~unc11ffl':i ~ rilrityNt~ m<J tli]llil·nu ifi'i.:Ji1 

1. tHl'IJ'Vll'U'I'IJfll'Jl~'U'JlU1917111ff Uti::'I1Jfll'Jl~'Uti'J::~liJ2558 fuVf'l'llU'Il'U Ufi::.,Ytl;U'il'l'illfl~lU 
u1m1 Hfl::~a-vu,j'ty;iut1v-:.~~t~v1'1ftJ'ItJriwl7~HJ'UUfl::t~unm ~-:.~ljfl11lll'H'UfftJ~mftJ'I01J~fftl'IJ 

,j'ty;-:h -!I'IJfll'J i~ui-:.~mh1\l n~tl-!1911llfl17 l 'U ffl'J:<tlltlty9111111191':iil'U fll'J ,j'ty'H~i'm tl-!l"tt1 i tJ 
2. tHl'IJ'Yll'UflTHil~t~U.,Ytl11C'I'IHl'l'i1Ufll'i~l~U11U'lO'Ul:!:l1'J1'11l1lfn 111lfnuvtJ tm::u11f'Vl~l~U1'1ftl-!l .. 

nu tm::ljt111lllM'U'.h.,Yul.Jfi'Utl-!!'l1Ufl11~l~U11U'In'U i~i' u fll':i til~t~tJi 1'tJdi'l~fl~V-!!lltl::l'vtU'I'VitllL~1 
3. ff'U'IJ'Vll'U fll'.i U iju1i 911ll flt)l1ll1 U'll~1Ul1ll fl'Vl f 'VHJU fl:: 11 fll~l1 ri' fl'Vlf 'VHJ llt'l:: flt)l1111rl~l~U1ed'il-1 O'IJ 

~ 1 fl'il'Utl'IU1'1Jn 1 ~fJ'Vll'lfl W ::m 1 llf\11 9111'il ff'il'IJ hiwutJ'J ::t~'U ~ ljffl 1:: tlltl ty l'Uti tl-!1 fll:i i~tJiju1i 

11 nJ ngl1m(rh~1ul1rl'nnfwutm::11m~l1ri' nni'wu tm:: ngl1mu~t~u1.,YtJ-:.~nu~'i n11u~mh'l i~ 
... " ~· ... 'l tl"" ~ " 'I 'I " cl i 4. lff'lllff1Nfi11:1H1J'U'Uff'j:: 'Uf\11 {)U91 ·:111.J'l.ltl-:.1~91n'ilff'U1JII1U l'U ll1tl11llll1'U'Iftl'IJ 'UUN'Ufll'i 

91 'J1'iltHl'IJ.fl lUL'U'lh~~lil m'l::fftJ'IJ'Vll'U i ..ru 'hi nih ::U1Jfll'jfi11JfJ ll mu'lu UC'I::f11'J'IJ1l11'i 1i~nn 
. . " 

fl11lllffU'Ifil'vtU-!I'VHl UC'I::ljtJ1 ::ff'Vl n NC'I 'i 11lll-!IU'J::tii'Ufl11111oVf U~Wtl'\Jtl-!l'l ::1J1Jfll'jfl11JfJ l.l111Ui 'U 

9111111'\.1 1'Vll~~thu n-:ll'\.1 tl w:: fl'j'j 11 fll'j fh 0'1Jl1 ri'n'Vli''VHJI1C'I::91 C'll~l1 ri' fl'Vli' wu (fl.C'I. 91.) Oll1'U~ 1 ~on 
5 'il-!!flU'J:::fltJ'IJ i~wi fffi1Wl!1~tftn.Jfl11fl1UI'J11, fll'Jti'J::tiiumll.lt~U-!1, ll191lfll'lfl1'1JI'.}ll, 'J::'IJ'IJ 

ff11ffutntYtm::m'l~va-n'li'm.t" ufi::<J:::uum'.i~~111ll i~rmcunn¢htilum'ilu~lmh.:J"l i~U'.i1ll 
'Vll.:JfiW:: m 'j 1.1 n l'j 11 'j 1'ila'VU 1 ~1h::: tuuntl' 11it1111.11l1u 11 u1 ~'VI li'.i:: uu m '.i t11'UfJ 1.1 fllUl u un~ nu 

1J 1l11 '.i i~ fl1 1 fl11111 ~V~ ~lnrl'IW'illl C'l:: lj'l.J'i:: ff'Yii ~tl UC'I::: l ~'Vl'IJ,rfl'IJ OW~ tl.:J~ 1'\.1 fl1 'l t111JfJl.lft1 t1 i u 

~ih!url1fl'ty~'il:: ritJ 1 lftn~Nn m::numh-!!nff,'j:: rl1tl'ty 

5. ifi'Yi'ill'.i w 11ffuumu::m1 1lfll'.iu1ll'n"1 ~~~'Ufl'il'4ll1lu~~ i"~ uv uuty'H uC'I::.rhnvtJ,j'ty;un: ~itl 
zs s9 111m nu tl ~ nu u ,j'ty'lf'lltl-!1 :a,,r n\ll'U w w fflimffl91 vi' ~nm111tii'U uff'H:ut'l~i 1l'r u fl1llJ 

d • ., 
ll1'U'lftl'IJ'Olf1ffl'Ufl-!11'U fl .tl.91. 
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6. a-aunnma::rhti'mJuam'iugllii.:!1'U'\lailm'nJm'i ~u1m1 ua::Yn1'nil1'U i~ui)u~mlJu 1umu 

~ tl~ 1'\.l fl1 'i lJ 1111111 a:: fl6lf uiu 1 ~ t1 P-1 fl"'ltlil fll'i a'tlU 'Yl1'UU'l:; fi1 01J'(!Ufl flll ~ l 1 ~ n'V1J 'II V -3 ~~ 'l 1 ~ ffV 1J 

mui u L~tnnum'iui)u~911lJ'U 1mJ1tl~a~1'Ufll'ilJ~111un::flflfi''l1iu "'la.:!m 'ill m'i ~u111n LL'l~ 

Yn!n.:!1'U 1.h::iii1 2558 1,jflUfll'ilJ~l~ 

7. i~n1 mnh~LiJu~um.:!"'IV.:!fl w::m'i lJfl1111 'i11lffa1J ~ ilLilum'i u'.i::LiluHm1uil 'ri111l1JH'lfll'i 

u'.i::Lilu1u11 255& a-1'l1l~v'i11Ji~-:h flw~mllJfi1Hl'i1'ila'flu,~lli)u~mrl~rllL111"JriTunll 
UH'Uil1'U~fh11'U~if 

U'.i:; 1i 1'\.l fl'j '.i lJ fl1 HI '.i 1 'ilfl'tJ 1J 

Q.l d Q.l tl 

1'U'Yl 23 fllllll'VfUli 2559 
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-·--'-···-·--·-: _________________ _______ . ____ . _________ _ 

· ~~(3W>~NJJ~'~li~'~'fM: 
·~J~it:~~P~bliM~~~ti~ft · 

.. 
L7V'U fltu::nnl.lm7 

1J~lJ'Vl 1;v-:~ L'Y1~1'ri'lt'li'U~flff ~lnfl (lJ'Yil'II'U) 

790/12 Yl'ii~~-'8'YI'l1~1'ilt 'll'iiii'YI'il~~·'il 18 

~tJtJ~'IIJJ7'YI 55 LL'II1-IIfl11'8-II~'UL~il'il L'lllll-l'PiltJ'l .. 
nt-~JL'YI'YI"' 10110 

L'l'l'l : o-2714-8842-3, o-2185-0342 

LL~n' : o-2185-0225 

1un 4 ;julfllJ 2559 

' ~ 

'1111ln~hti n:nu 1$lm1'ilff~m1Jm7L~'U 'lltJ~1l~17'Vl tiiv~ 1 mii vht'liu~ fin ~lnfl (lJ'Yil'II'U) ffl'Hi'llilnu"lfl 

1'U~ 31 n'U11f11J 2558 un~ii\Lff'U"el'IlfJ~1'Unl'I'11'I1'iltHl'I.HI~1'U~ 26 ~1JI11~'Un 2559 i'llu""1,j'U ff1Um1'U'Ilfll~U'U'h 
1 u m1 fl 1 1'il n fltl ~1J m 1 L~'U ,r ~ mi11'1111JlJ 1'11 'l i l'U mHI' tJ1Ju ty ;~ i'm "el~ -ri' 1 i 'lll'ri e u ftfl ~ m11J n'l u -h~ t1 m'IL~'U if 
u nA~Jl'U:!fll"I L~'Umi::Na mHi1Li1u ~l'U i flv~n~ e~'11llJ~fl17 h.~nn::n1fi'ty'111lJ'YI ilnnwutyii~i'm tJ~li'1 '1'11 

'YI; tJ i~1Yi u~ i fl,j'U rl1ir m1u i li'Rn'l:l1U n:: 1.h:aiJu 'l.h ::if 'VIii m'Yi nTHl1tii'J 1J mu i u II 1'\.J ,j ty ii'll e ~tJ7l1 mnlJ~ tlf u ·;h 
0 ~ . ~ _, 1 "1 . • _, .. "'"' 1 ,., ,d • "' '1 1 

'ii1L1J'UL'VIfl1J 1:: V'II'U 'U fll'Ifll'YI'U fl'llfl1JL '11'11 fl171J!]1l'11~1lHl"I1'ilfftJ1J 'YI Hl~lJua::mm::nlJ 'Hftl'U n~1'U 1J'V11J 

~ etJn'VI 'i e~ ~ L ilu ff1'I:: rl1 f1 ty 'll e~ 'l ~ t1t1 n 11 1'11\JfJ 1J i 'U II 1u uty ;~ 'il ~ li f-ln n 1 ~ 'Vl t1 tJ ~h~ L ~'U ff1'I ~rl1tity~ tJ n 11 u ftfl ~ 
cf I ~ cv ..J. Cl.' 

fl11lJl'YI'U'11tl~1Jfll'IH'U tU 1'U'Vl 31 1i'U11fllJ 2558 

rlTU' n~ 1'U 'll e1~ V'U -.hn 11"' 'l 1'il fffl1JU t1J iirlTU' n ~l'U iJ '111'11 1 1'il fftl 1J '1'.1 n 11un 11 'Hlnu~i oi/11i m'I'Vl fl «e t1 
~ ~ 

L'Yi Til'u u en'illniru m'IRn'l:l1lln ~ mnl 1 ~LiJu 'll'l~ff'Vln mn' ::tJtJfll'l f11tii'Jllfi1U iu 111uuty;ii1fl~'ll'l::ff ~ fl'Lfi u~ 

Li1fl'll'I:: iu'llll'1 u m'I~fltJ'Utyiiti~~n rl 11 H~ 1~~'\.J ti ~Ju ~ ~ '1~t~1'il ~1'11' tltu ii ~~fltl nn'i fl-lorT~'YilJ fl~ f.mli e dl'U 

7::1J1Jfll 'I fi11JfJllfl1fJ 1 'U '1 $1 
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