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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CM”) ด าเนินธุรกิจผลิตแปรรูปและจ าหน่ายผกั
แช่แข็ง เช่น ถัว่แระแช่แข็ง ถัว่แขกแช่แข็ง ขา้วโพดหวานแช่แข็ง ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แข็ง เพ่ือการบริโภค บริษทัฯมี 
สัดส่วนการจ าหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 93 โดยมีคู่คา้ท่ีส าคญัคือประเทศญ่ีปุ่น และมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในประเทศญ่ีปุ่นประมาณ ร้อยละ 11 ของกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ และจ าหน่ายสินคา้ในประเทศ 
ประมาณร้อยละ 7   

1.1 ปรัชญาองคก์ร วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

ปรัชญาองคก์ร 

     ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ คือ ความปรารถนาสูงสุดของเรา 

           วสิยัทศัน์ 

เรามุ่งมัน่พฒันา เพ่ือความเป็นผูน้ าดา้นสินคา้เกษตรแช่แขง็และเกษตรแปรรูป 

             พนัธกิจ 

 บริษทัฯมุ่งพฒันา และสรรหาผกัท่ีมีคุณภาพ สดสะอาด ปลอดภยัจากสารเคมี                                              
และส่งมอบสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

 บริษทัฯมุ่งบริหารกิจการใหมี้ผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี โดยยดึหลกับรรษทัภิบาล 

   ค่านิยมองคก์ร 

 จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม 

 จะค านึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ และบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

 จะสร้างภาวะผูน้ าใหเ้กิดข้ึนในบุคลากรทุกระดบั ส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศการท างานท่ีดี           
มีความสุข  และมีความปลอดภยัในการท างาน 

 จะสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัสงัคม ชุมชน และมุ่งรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 จะสร้างองคก์รคุณภาพ และมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 จะต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

 จะไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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      เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

 รักษาคุณภาพของสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานอยูเ่สมอ 

 มุ่งมัน่ผลิตสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 แสวงหาช่องทางการขยายธุรกิจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 ด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ไม่ท าลายสภาพแวดลอ้ม และส่งเสริมการอยูร่่วมกนั                                    
ดว้ยความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯกบัชุมชน  

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

พฤศจิกายน 2531 จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัฯดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ 10 บาทต่อหุน้ 

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

กมุภาพนัธ์ 2533 เร่ิมมีรายไดจ้ากการด าเนินงาน 

ธนัวาคม 2534 เพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 50 ลา้นบาท เป็น 125 ลา้นบาท  

 มกราคม 2536 ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

 มกราคม 2536 เร่ิมท าการซ้ือ-ขายหลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใตช่ื้อยอ่ CM 

กมุภาพนัธ์ 2537 แปรสภาพจากบริษทัจ ากดั เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั  

มีนาคม 2537  สร้างโรงงานแห่งท่ี 2 ท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย 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 อะกรีฟู้ด 
โพรเซสซ่ิง จ ากดั  ดว้ยเงินลงทุน 120 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 30 ลา้นบาท 

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

กรกฎาคม 2547 ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ดโพรเซสซ่ิง จ ากดั จากบริษทั ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 
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พฤษภาคม 2548 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 210 ลา้นบาท เป็น 315 ลา้นบาท 

พฤษภาคม 2548 เปล่ียนมูลค่าหุน้ จากเดิมมูลค่า 10 บาทต่อหุน้ เป็น 1 บาทต่อหุน้ 

พฤษภาคม 2550 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 315 ลา้นบาท เป็น 346 ลา้นบาท 

พฤษภาคม 2552 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 346 ลา้นบาท เป็น 381 ลา้นบาท 

สิงหาคม 2557 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัหาท่ีดินและจดัตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

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

พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษทัฯมีมติใหจ้ดทะเบียนยกเลิกบริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั 

มีนาคม 2559 บริษทัฯไดท้ าสญัญาจะเช่าท่ีดินกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึงในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ เพ่ือเตรียมด าเนินการลงทุนก่อสร้างโรงงานตามแผนการลงทุน 

ธนัวาคม 2559 บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) จดทะเบียนช าระบญัชีเสร็จส้ิน 

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

สิงหาคม 2563 ลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด ์ดราย จ ากดั อตัราส่วน ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนท่ี
เรียกเพ่ิม คิดเป็นเงินลงทุน 7.5 ลา้นบาท 

การเปล่ียนแปลงอ านาจในการควบคุมบริษทัฯในปีท่ีผา่นมา 

“นายประยูร  พลพิพฒันพงศ์ ประธานกรรมการ หรือนายองักูร  พลพิพฒันพงศ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
หรือนายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ”  

ในปี 2563 บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอ านาจการควบคุม 

การเปล่ียนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจในปีท่ีผา่นมา 

ในปี 2563 บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้, การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

  ในรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมา ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้, การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจ 
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เหตุการณ์ส าคญัในปี 2563 

มีการตั้งดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด ์ดราย จ ากดั ณ 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 45

ลา้นบาท 

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัฯ 

 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไม่มีการลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ทั้งทางตรงและทางออ้ม มี
เพียงแต่เงินลงทุนในนิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10.00 แต่ไม่เกินร้อยละ 20.00 ดงัน้ี 

 บริษทั การประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ (ร้อยละ) 

1 บริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซ 
แอนด ์ดราย จ ากดั 

ผลิต จ าหน่าย และส่งออกผลไม้แช่
แ ข็ ง  ผ ล ไม้ อ บ แห้ ง  แ ล ะอ าห าร
ส าเร็จรูปดว้ยกระบวนการ Freeze Dry 

รวมถึงเคร่ืองเทศ และเคร่ืองปรุง 

300,000,000 15.00% 

1.4 ความสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 

1 บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการเกษตร ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯ การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯกบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้น
ใหญ่ ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และไม่มีการถือหุ้นไขว้
ระหวา่งกนั โดยนายประยูร พลพิพฒันพงศ์ เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ร้อย
ละ 30  และเป็นผูถื้อหุ้นในบริษัทฯ จ านวน 306,517 หุ้น  คิดเป็น 
ร้อยละ 0.08  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัท เกษตรเหนือ จ ากัด ถือหุ้นใน
บริษทัฯรวมจ านวน 162,458,988 หุน้ คิดเป็น ร้อยละ 42.62  

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

  โครงสร้างรายได ้                                                                                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

ผลิตภณัฑ ์ 2561 % 2562 % 2563 % 

ผกัแช่แขง็ 1,265.51 100.0 1,163.26 100.0 1,096.53 100.0 

อ่ืน ๆ - - -  -  

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,265.51 100.0 1,163.26 100.0 1,096.53 100.0 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 19.17  39.21  (25.23)  

รายไดจ้ากการลงทุน 4.17  4.35  3.38  

รายไดอ่ื้น 12.03  7.84  8.59  

รายไดร้วม 1,300.88  1,214.66  1,083.27  

( หน่วย : ลา้นบาท ) 
ตลาดผลิตภณัฑ ์ 2561 % 2562 % 2563 % 

รายไดจ้ากการขาย – ต่างประเทศ 1,238.23 97.8 1,092.29 93.9 1,022.83 93.3 

รายไดจ้ากการขาย – ในประเทศ 27.28 2.2 70.97 6.1 73.70 6.7 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,265.51 100.0 1,163.26 100.0 1,096.53 100.0 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 19.17  39.21  (25.23)  

รายไดจ้ากการลงทุน 4.17  4.35  3.38  

รายไดอ่ื้น 12.03  7.84  8.59  

รายไดร้วม 1,300.88  1,214.66  1,083.27  
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วฎัจกัร 

ของการประกอบธุรกจิ 

อตัราร้อยละ 

2561 2562 2563 

ไตรมาส 1 22.00 22.00 27.00 

ไตรมาส 2 26.00 26.00 27.00 

ไตรมาส 3 26.00 28.00 24.00 

ไตรมาส 4 26.00 24.00 22.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นผลิตภณัฑ ์ ผกัแช่แขง็  ซ่ึงเป็นการน าเอาผลผลิตทางการเกษตร เช่น ถัว่แระ, ถัว่
แขก, ขา้วโพดหวาน, แครอท, ขา้วโพดฝักอ่อน เป็นตน้ มาผา่นกระบวนการผลิต เช่น คดัเลือก, ตดัแต่ง, ลา้ง, ตม้
สุก แลว้น าไปท าการแช่เยือกแข็ง และเก็บรักษาไวใ้นห้องเยน็ เพ่ือรอการคดัเกรด, บรรจุ และส่งออก โดยมี
ขั้นตอนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, GMP, GAP 

เคร่ืองจกัรมีความทนัสมยั ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ สด สะอาด รสชาติอร่อยตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

การส่งเสริมการลงทุน 

ปัจจุบนับริษทัฯไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากบตัรส่งเสริมการลงทุน 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั  

นโยบายการตลาดในปีท่ีผา่นมา 

ในปี 2563 บริษทัฯมีปริมาณการขาย 19,298 ตนั คิดเป็นมูลค่าขายทั้งส้ิน 1,096.53 ลา้นบาท ลดลงจากปี
ก่อน 66.73 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.74 บริษทัฯเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ของผลิตภณัฑ์ถัว่แขกแช่แข็ง ถัว่
แระแช่แข็ง และขา้วโพดหวานแช่แข็ง โดยมีสัดส่วนการส่งออกรวม ร้อยละ 93.3 และขายในประเทศ ร้อยละ 
6.7 และมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศญ่ีปุ่นประมาณ ร้อยละ 11 ของกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท่ี
ประเทศญ่ีปุ่นน าเขา้จากประเทศอ่ืนๆ ส่วนระดบัความพึงพอใจของลูกคา้อยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก  
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กลยทุธ์การแข่งขนั 

1. รับฟังเสียงลูกคา้ในทุกกลุ่มพร้อมทั้งตอบสนองความคาดหวงัและความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 

2. พฒันาคุณภาพสินคา้ให้มีมาตรฐานระดับสากล ปลอดภัยจากสารเคมีตกคา้ง และส่ิงเจือปนอย่าง
ต่อเน่ือง 

3. จดัส่งสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้อยูเ่สมอ 

4. พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ และด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด 

จุดเด่น 

1. บริษทัฯมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้และด าเนินธุรกิจร่วมกนัเป็นระยะเวลายาวนาน 

2. ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ทางด้านการค้าผลิตผลทาง
การเกษตรมานานนบัสิบปี 

3. ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัฯ  เป็นผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพดี สด และมีความปลอดภยั 

4. พ้ืนท่ีเพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถท าการปลูกไดเ้กือบตลอดทั้งปี และปัญหาทางดา้น ภยั
ธรรมชาติ เช่น ลมพาย ุ ฝนตกหนกั น ้ าท่วมมีโอกาสนอ้ยกวา่ เม่ือเทียบกบัประเทศคู่แข่ง เช่น จีน และ
ไตห้วนั 

จุดดอ้ย 

1. ระยะทางการขนส่งสินคา้ทั้งทางบก และทางน ้ า  เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัในต่างประเทศแลว้ไกลกว่า   
ท าใหบ้ริษทัฯมีตน้ทุนค่าขนส่งท่ีสูงกวา่ 

2. ขนาดของพ้ืนท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและกระจายอยูใ่นบริเวณกวา้ง  การควบคุมดูแลพ้ืนท่ี
การเพาะปลูก ท าไดย้าก เม่ือเทียบกบัคู่แข่งในต่างประเทศ 

ลูกคา้เป้าหมาย 

ลูกคา้หลกัของบริษทัฯคือ ผูน้ าเขา้  ผูค้า้รายใหญ่ ตวัแทนจ าหน่าย และลูกคา้รายย่อย ซ่ึงท าการกระจาย
สินคา้ไปยงัซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านคา้ปลีกต่างๆ และผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ของบริษทั
ฯส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มลูกคา้ระดบักลางข้ึนไป และกลุ่มลูกคา้นักธุรกิจท่ีตอ้งการสินคา้ในรูปแบบ ก่ึงส าเร็จรูป  
สะอาด  ถูกหลกัอนามยัและสะดวกในการบริโภค 

นโยบายการตั้งราคา 

บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นราคาท่ีสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งจากทั้งในและต่างประเทศได ้
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การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยผา่นช่องทางการจ าหน่ายคือ 

1. จ าหน่ายผา่นผูน้ าเขา้และตวัแทนจ าหน่าย   

2. จ าหน่ายใหลู้กคา้โดยตรง    
สดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 

ในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯจ าหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา สวีเดน  
เดนมาร์ก ไตห้วนั จีน ร้อยละ 93.3 และลูกคา้ในประเทศ ร้อยละ 6.7 

ตลาดหลกัของบริษทัฯ คือ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นประเทศท่ีนิยมบริโภคสินคา้ผกัแช่แข็ง เน่ืองดว้ยสินคา้
ของบริษทัฯมีคุณภาพดีกวา่ หรือเทียบเท่าสินคา้ของคู่แข่งในต่างประเทศ แต่ราคาถูกกวา่ ดงันั้น ระดบัความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัท่ีดีถึงดีมาก 

สภาพการแข่งขนั 

สภาพการแข่งขนัไม่รุนแรงนัก เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ผกัแช่แข็ง เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความตอ้งการบริโภคใน
ปริมาณมาก และตลาดหลกัของบริษทัฯคือประเทศญ่ีปุ่น ลูกคา้ชาวญ่ีปุ่นเป็นลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการบริโภค
สินคา้ในรูปแบบก่ึงส าเร็จรูป สด สะอาด ถูกหลกัอนามยั และสะดวกในการรับประทาน ประกอบกบัประเทศ
ไทย เป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ และไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองภยัทางธรรมชาติ ต่างจากประเทศคู่แข่งขนัคือ จีน ซ่ึง
มกัประสบปัญหาภยัทางธรรมชาติ ท าใหก้ารจดัส่งสินคา้ไม่สม ่าเสมอ ต่างจากสินคา้ของบริษทัฯท่ีสามารถจดัส่ง
สินคา้ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอตลอดทั้งปี 

คู่แข่งทางการคา้ของบริษทัฯเป็นคู่แข่งในต่างประเทศคือ ประเทศจีน ซ่ึงมีขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนักบั
บริษทัฯ โดยบริษทัฯมีศกัยภาพเพียงพอท่ีสามารถท าการแข่งขนัได ้ทั้งในดา้นคุณภาพ ราคา และความสม ่าเสมอ
ในการจดัส่ง รวมถึงผูผ้ลิตบางรายในประเทศท่ีอาจผลิตสินคา้ทางการเกษตรแช่แขง็ในประเภทเดียวกนั 

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ผลิตจากวตัถุดิบท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ โดยผา่นผูร้วบรวมวตัถุดิบ  
มีพ้ืนท่ีครอบคลุม 16 จงัหวดัภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ฯลฯ โดยท่ีบริษทัฯจะเป็นผู ้
จดัหาเมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ย และยาก าจดัศตัรูพืช ส ารองให้แก่เกษตรกร และบริษทัฯจะรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรใน
ราคารับประกนั ในระหว่างการเพาะปลูกจะมีเจา้หน้าท่ีซ่ึงเป็นพนักงานส่งเสริมการเกษตรของบริษทัฯ เป็นผู ้
คอยให้ความรู้ และให้ค  าแนะน าแก่เกษตรกรในการดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย และก ากบัการใชเ้คมีภณัฑ ์เพ่ือให้ได้
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และผลผลิตต่อไร่สูงสุด เม่ือผลผลิตสามารถเก็บเก่ียวได ้บริษทั
ฯจะรับซ้ือในราคาประกนั และหกัค่าใชจ่้ายของเมลด็พนัธ์ุ ปุ๋ย และยาก าจดัศตัรูพืชออกจากราคารับซ้ือผลผลิต 
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ก าลงัการผลิต  ปริมาณการผลิต และมูลค่าการผลิต 

รายการ 2561 2562 2563 หน่วย 

ก าลงัการผลิตเตม็ท่ีของเคร่ืองจกัร 42,000 42,000 42,000 ตนั 

ปริมาณการผลิตจริง (ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล และปริมาณวตัถุดิบ) 26,097 20,484 19,489 ตนั 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต 62.14 48.77 46.40 % 

อตัราการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของปริมาณการผลิต 2.99 (21.51) (4.86) % 

อตัราการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของมูลค่าการผลิต 4.10 (24.05) 2.44 % 

สดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบ 

ในประเทศ- มีผูร้วบรวมวตัถุดิบ ประมาณ 200 ราย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99 

ต่างประเทศ- บริษทัฯน าเขา้วตัถุดิบ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

น ้ าท้ิงท่ีผ่านกระบวนการผลิตของบริษทัฯ  อาจจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัฯจึงไดน้ าไปผ่าน
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย  เพ่ือใหคุ้ณภาพของน ้ าท้ิงเป็นไปตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด  ก่อนท่ีจะปล่อยลง
สู่ระบบระบายน ้ า  ส าหรับเศษวตัถุดิบท่ีเหลือจากการผลิต บริษัทฯจะจ าหน่ายในรูปของผลพลอยได้ เพื่อ
น าไปใชเ้ป็นอาหารสตัว ์ ท าใหไ้ม่มีของเสียในส่วนน้ีท่ีจะท าใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด บริษทัฯจึงไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 

2.4 งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 

เน่ืองจากบริษทัฯผลิตสินคา้เพ่ือเก็บไวข้ายตลอดทั้งปี และบริษทัฯจดัส่งสินคา้ตามค าสั่งของลูกคา้ อยา่ง
สม ่าเสมอ ดงันั้น จึงไม่มีค าสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 

3. ปัจจยัความเส่ียง 

บริษทัฯตระหนักถึงความเส่ียงต่างๆ และพิจารณาติดตามผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นความเส่ียงต่อการ
ด าเนินธุรกิจของกิจการอยูเ่ป็นระยะๆ ทั้งน้ี เพ่ือให้การพิจารณาและบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งรอบคอบและมี
ประสิทธิผล  บริษทัฯไดจ้ดัตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการ
อิสระ และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือท าหน้าท่ีวเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงต่างๆ และประเมินความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึน เพ่ือหาวิธีการป้องกนัหรือบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบและพิจารณาอยา่งนอ้ยทุก 6 เดือน ความเส่ียง
ท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
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ความเส่ียงจากการผนัผวนของปริมาณและราคาของวตัถุดิบ 

เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัส าหรับการผลิตสินคา้แช่แข็งของบริษทัคือ ถัว่แระญ่ีปุ่น ถัว่แขก และขา้วโพดหวาน 
ซ่ึงเป็นผลิตผลทางการเกษตรท่ีอาจไดรั้บผลกระทบโดยตรงทั้งในดา้นปริมาณและราคาจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ อาทิเช่นภยัแลง้ หรืออุทกภยั เป็นตน้ บริษทัฯจึงมีความเส่ียงในแง่ของ
ความผนัผวนของปริมาณและราคาของวตัถุดิบท่ีจดัหาเขา้สู่โรงงานเพ่ือการผลิตในแต่ละปี และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อตน้ทุนการผลิตและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

บริษทัฯด าเนินการบริหารความเส่ียงโดยการก าหนดราคารับซ้ือล่วงหนา้กบัเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ
กว่า 20,000 ครอบครัว โดยไม่มีเกษตรกรรายใดท่ีบริษทัฯพ่ึงพิงการซ้ือวตัถุดิบท่ีสูงกว่า ร้อยละ 20 ของมูลค่า
วตัถุดิบทั้งหมด นอกจากน้ี บริษทัฯมีการวางแผนเร่ืองการเพาะปลูก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวตัถุดิบทางการเกษตร
ของบริษทัฯ สามารถเพาะปลูกไดปี้ละ 2-3 คร้ัง ซ่ึงมีอายุการเก็บเก่ียวผลผลิต ประมาณ 60-90 วนั บริษทัฯจึง
สามารถด าเนินการเพ่ิมหรือลดปริมาณการเพาะปลูกในแต่ละรุ่นได ้เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ตลาด 

ความเส่ียงดา้นการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ 

ปัจจุบนับริษทัฯ ส่งออกผลิตภณัฑผ์กัแช่แข็งไปยงัตลาดญ่ีปุ่น ร้อยละ 94.16 ของยอดขายต่างประเทศรวม 
ซ่ึงการพึ่งพิงตลาดญ่ีปุ่นในสัดส่วนท่ีสูงน้ี ท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯอาจได้รับผลกระทบจากการท่ี
เศรษฐกิจญ่ีปุ่นชะลอตวั และ/หรือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการคา้ของประเทศดงักล่าว 

อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทอาหาร ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารง
ชีพ และชาวญ่ีปุ่นเองก็นิยมบริโภคผลิตภณัฑ ์ถัว่แระ และถัว่แขกแช่แขง็ ประกอบกบับริษทัฯมีความสมัพนัธ์ท่ีดี
กบัลูกคา้ตลอดมา  ดงันั้น ผลกระทบจากการพ่ึงพิงตลาดญ่ีปุ่นเป็นหลกัจึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงไม่สูงนกั 

ความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

จากการท่ีบริษทัฯมีมูลค่าการส่งออกร้อยละ 93.3 ของยอดขายรวม และบริษทัฯขายสินคา้เป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งหมด  ดงันั้น บริษทัฯอาจไดรั้บผลกระทบ  อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 มาตรการลดความเส่ียงในกรณีน้ี บริษทัฯไดท้ าสญัญาขายเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหนา้ ซ่ึงสามารถลด
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดพ้อสมควร โดยบริษทัฯจะท าสญัญาขายเงินล่วงหนา้ซ่ึงมี
อายุของสัญญา 12 เดือน ให้เพียงพอต่อประมาณการรายไดท้ั้ งปี ท าให้บริษทัฯสามารถป้องกนัความเส่ียงจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนไดสู้งสุด ประมาณ 8-10 เดือน 

ความเส่ียงดา้นปริมาณสารเคมีตกคา้งในสินคา้ 

ดา้นคุณภาพสินคา้ท่ีตอ้งมีปริมาณสารเคมีตกคา้งไม่เกินมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด ท าใหบ้ริษทัฯมีความเส่ียง
ในดา้นการรับคืนสินคา้จากลูกคา้ หากไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินคา้ให้มีปริมาณสารเคมีตามมาตรฐานท่ีตก
ลงกบัลูกคา้ได ้ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้
และบริษทัฯ 
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มาตรการการควบคุมคุณภาพของสินค้า ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากสารเคมีตกค้างนั้ น บริษัทฯมี
กระบวนการตรวจสอบท่ีเขม้งวดตามมาตรฐาน GMP โดยบริษทัฯไดจ้ดัหาเคร่ืองตรวจหาสารเคมีตกคา้งท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯมีอยูจ่  านวน 2 เคร่ือง สามารถตรวจหาสารเคมีตกคา้งไดม้ากกวา่ 250 ชนิด 
ในขณะท่ีบริษทัฯใชส้ารเคมี ประมาณ 20 ชนิด และในปีท่ีผ่านมาไม่ปรากฏวา่มีรายการรับคืนสินคา้เน่ืองจากมี
ปริมาณสารเคมีตกคา้งเกินกวา่มาตรฐานท่ีก าหนด 

ความเส่ียงดา้นการขาดแคลนแรงงานในการผลิต 

เน่ืองจากขั้นตอนการผลิตสินคา้ของบริษทัฯนั้นพ่ึงพิงแรงงานบุคลากรเป็นส าคญั รวมถึงตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในจงัหวดัเชียงใหม่มีการแข่งขนัสูงข้ึน จากธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีขยายตวั เช่นธุรกิจท่องเท่ียว ท าให้
บริษทัอาจประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือตน้ทุนค่าแรงงานท่ีสูงข้ึน อนัมีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิต 
และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมไปถึงการประกาศพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคน
ต่างดา้ว พ.ศ. 2560 ท่ีอาจท าใหต้ลาดแรงงานขาดแคลนแรงงานได ้

บริษทัฯมีมาตรการบริหารความเส่ียง โดยการก าหนดอตัราค่าแรงท่ีจูงใจแรงงานใหท้ างานกบับริษทัฯ รวม
ไปถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีแรงงานจะไดรั้บ เช่นค่าครองชีพต่างๆ ทุนการศึกษาบุตรของแรงงาน รวมไปถึงการ
จดัอบรมเพ่ือพฒันาฝีมือแรงงานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความรู้สึกท่ีดีท่ีจะท างานร่วมกบับริษทัฯ  และจากการ
ท่ีรัฐบาลมีนโยบายผอ่นผนัแรงงานต่างดา้ว บริษทัจึงจา้งแรงงานต่างดา้วภายใตก้ฏหมายพิเศษ ท าให้สามารถลด
ปัญหาดา้นแรงงานไดพ้อสมควร 

ดา้นการบริหารจดัการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ซ่ึงมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจการเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน จ านวน 4 คน และกรรมการอิสระ จ านวน 4 คน ร่วมกนัก าหนดนโยบาย
ใหก้บัทางคณะผูบ้ริหาร ดูแลและควบคุมการด าเนินการของคณะผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

คณะผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยทีมผูบ้ริหารระดบัสูง จ านวน 3 คน ซ่ึงแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ในการ
บริหารงานธุรกิจดา้นการเกษตรเป็นอยา่งดี มีการกระจายอ านาจในการบริหารและการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 
รวมถึงมีการประชุมร่วมกนัเพ่ือตดัสินใจในประเด็นการบริหารงานท่ีส าคญั 

การท างานของคณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ด าเนินงานภายใตน้โยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี ค  านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯทุกคร้ัง ท่ีประชุมไดร้ายงานผลการด าเนินงาน และเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านไดซ้กัถามอยา่งเป็นท่ี
พอใจ ดงันั้น ความเส่ียงในการบริหารจดัการของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

ดา้นการเงิน  

บริษทัฯมีสินทรัพยร์วม จ านวน 1,517.64 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวม 146.61 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 9.66 
ของสินทรัพยร์วม และมีส่วนของผูถื้อหุ้น 1,371.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 90.34 ของสินทรัพยร์วม  มี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.11:1 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่อง 12.42 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่อง
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หมุนเร็ว 3.13 เท่า ประกอบกบัวงเงินเครดิตท่ีสถาบนัการเงินทั้ง 4 สถาบนัท่ีบริษทัฯใชบ้ริการอยูต่่างเป็นวงเงินท่ี
ไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์  ้ าประกันทั้ งส้ิน แสดงถึงสถานะการเงินและความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ ท่ีได้รับจาก
สถาบนัการเงินอยูใ่นระดบัสูง นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดย้ึดหลกันโยบายการเงินท่ีเน้นความรอบคอบ ท าให้ความ
เส่ียงดา้นการเงินของบริษทัฯอยูใ่นระดบัต ่า 

ดา้นผูล้งทุน 

บริษทัฯมีผลประกอบการท่ีดีและมีก าไรมาโดยตลอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯมีก าไรสะสม
ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรสุทธิจากส ารองตามกฎหมายทั้งส้ิน จ านวน 901.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 59.41 ของ
สินทรัพยร์วม และ บริษทัฯสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปี 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯมีสินทรัพยสุ์ทธิ ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจตามงบการเงินปี ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 

ประเภท / ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า      
(ลา้นบาท) 

ภาระ
ผกูพนั 

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

เป็นเจา้ของ 25.6 ไม่มี 

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

เป็นเจา้ของ 3.1 ไม่มี 

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

เป็นเจา้ของ 34.7 ไม่มี 

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

เป็นเจา้ของ 7.2 ไม่มี 

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

เป็นเจา้ของ 9.6 ไม่มี 

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

เป็นเจา้ของ 3.2 ไม่มี 

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

เป็นเจา้ของ 5.4 ไม่มี 

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

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

เป็นเจา้ของ 2.1 ไม่มี 
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ประเภท / ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า      
(ลา้นบาท) 

ภาระ
ผกูพนั 

อาคารโรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ เป็นเจา้ของ 67 ไม่มี 

อาคารโรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ เป็นเจา้ของ 24.4 ไม่มี 

อาคารหอ้งเยน็ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ เป็นเจา้ของ 29.6 ไม่มี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นเจา้ของ 168.4 ไม่มี 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ

อยา่งมีนยัส าคญั 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

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 ผลิตและส่งออกผกัแช่แขง็ เช่น ถัว่แระ  ถัว่แขก  ขา้วโพดหวาน  แครอท  ขา้วโพดฝักอ่อน                              

ก าลงัการผลิต 42,000  ตนัต่อปี 

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

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

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

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

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

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

http://www.cmfrozen.com/
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นิติบุคคลท่ีบริษทัฯถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

ช่ือบริษทั บริษทั ซิโน – ไทย ฟรีซ แอนด ์ดราย จ ากดั 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 130-132 ชั้น 15 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

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

โทรศพัท,์โทรสาร โทรศพัท ์02 263 2991  โทรสาร 02 263 2990 

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

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

ทุนช าระแลว้ หุน้สามญั 30,000,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 10 บาท เรียกช าระแลว้  300,000,000  บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯถือหุน้ ร้อยละ 15 คิดเป็นเงิน 45,000,000 บาท 

 

ขอ้มูลส าคญัอ่ืน                                                                                                                              

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

ผูส้อบบญัชี น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 9211                                                       
บริษทั เอเอสที มาสเตอร์  จ ากดั เลขท่ี 790/12 ทองหล่อทาวเวอร์                                                                    
ซ.ทองหล่อ 18  ถ.สุขมุวทิ 55  แขวงคลองตนั  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110                  
โทรศพัท ์0-2381-5716, 0-2381-8016 

ท่ีปรึกษากฎหมาย นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์                                                                                                                       
เลขท่ี 1 ซอยรามอินทรา 23 แยก 18 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 โทรศพัท ์081-827-2961 

สถาบนัการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                         
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)                                                                                             
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)                                                                 

 

mailto:st-fd@freezedry.co.th
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ส่วนที ่2 

 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

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

 บริษทัฯไม่มีหุน้ประเภทอ่ืน เช่น หุน้บุริมสิทธิ, ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้, หุน้กูแ้ปลงสภาพ เป็นตน้ 

7.2  ผูถื้อหุน้   

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  มีดงัน้ี 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2562 ส้ินสุด ณ 30 ธนัวาคม 2563 

จ านวนหุน้ ร้อยละ จ านวนหุน้ ร้อยละ 

1 บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั  

นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์

นายเอกพงศ ์ พลพิพฒันพงศ ์

นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์

นายนิรันดร์  พลพิพฒันพงศ ์

นางจารุรัตน์  พลพิพฒันพงศ ์

ด.ญ. ภณัฑิรา  พลพิพฒันพงศ ์

ด.ญ. อติภา  พลพิพฒันพงศ ์

                                   รวม 

162,458,988 

306,517 

769,090 

3,702,600 

2,876,000 

181,500 

181,500 

181,500 

170,657,695 

42.62 

0.08 

0.20 

0.97 

0.75 

0.05 

0.05 

0.05 

44.77 

162,458,988 

306,517 

769,090 

3,702,600 

2,876,000 

181,500 

181,500 

181,500 

170,657,695 

42.62 

0.08 

0.20 

0.97 

0.75 

0.05 

0.05 

0.05 

44.77 

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

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

4 นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ 9,102,800 2.39 9,102,800 2.39 

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

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

ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2562 ส้ินสุด ณ 30 ธนัวาคม 2563 

จ านวนหุน้ ร้อยละ จ านวนหุน้ ร้อยละ 

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

8 นาย วชัระ จนัทร์เจริญกิจ 9,500,000 2.49 7,000,000 1.84 

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

10 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 3,915,023 1.03 5,046,323 1.32 

รวม 265,065,780 69.54 263,697,080 69.19 

 

การถือหุน้ของบริษทัฯแบ่งตามสญัชาติผูถื้อหุน้ 

 

ผูถื้อหุน้ 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562 ณ  วนัท่ี  30  ธนัวาคม  2563 

จ านวนราย จ านวนหุน้ % จ านวนราย จ านวนหุน้ % 

สญัชาติไทย 2,657 293,579,940 77.03 2,552 293,549,940 77.02 

สญัชาติต่างดา้ว 35 87,565,785 22.97 36 87,595,785 22.98 

รวม 2,692 381,145,725 100.00 2,588 381,145,725 100.00 

ไตห้วนั 13 59,998,569 15.74 14 60,028,569 15.75 

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

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

สหรัฐอเมริกา 3 162,076 0.04 3 162,076 0.04 

อ่ืน ๆ  7 264,805 0.07  7 264,805 0.07 

บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ใหญ่ ในอนัท่ีจะมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงาน
ของบริษทั 
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การกระจายตวัการถือหุน้ 

ของผูถื้อหุน้ 

ณ  วนัท่ี  13  มีนาคม  2562 ณ  วนัท่ี  18  มีนาคม  2563 

จ านวนราย จ านวนหุน้ % จ านวนราย จ านวนหุน้ % 

กรรมการ และผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง และผูมี้ความสมัพนัธ์ 

23 224,133,358 58.81 22 221,257,358 58.05 

ผูถื้อหุน้ มากกวา่ 5% โดยนบัรวม
ผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

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

ผูถื้อหุน้รายยอ่ย (Free float) 2,794 137,952,610 36.19 2,415 140,828,476 36.95 

ผูถื้อหุน้ต ่ากวา่ 1 หน่วยการซ้ือขาย 196 2,444 - 192 2,578 - 

รวมทั้งส้ิน 3,014 381,145,725 100.00 2,630 381,145,725 100.00 

 

การกระจายตวัการถือหุน้ 

ของผูถื้อหุน้ 

ณ  วนัท่ี  13  มีนาคม  2562 ณ  วนัท่ี  18  มีนาคม  2563 

จ านวนราย จ านวนหุน้ % จ านวนราย จ านวนหุน้ % 

ถือหุน้เกินกวา่ 0.5% 28 289,062,579 75.84 28 290,914,080 76.33 

ถือหุน้ไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต ่ากวา่ 1 
หน่วยการซ้ือขาย 

2,790 92,080,702 24.16 2,410 90,229,067 23.67 

ถือหุน้ต ่ากวา่ 1 หน่วยการซ้ือขาย 196 2,444 - 192 2,578 - 

รวมทั้งส้ิน 3,014 381,145,725 100.00 2,630 381,145,725 100.00 

 

 

ช่ือผูล้งทุนสถาบนัของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2563 

จ านวนหุน้ % จ านวนหุน้ % 

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

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

3 บริษทั เคลียร์คทั จ ากดั - - 30,000 0.01 

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

5 The Securities Srimite PCL. 330 - 330 - 

รวม 19,134,483 5.02 19,164,483 5.03 
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ผูถื้อหุน้ : สิทธิและความเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของผูถื้อหุ้น  โดยมุ่งหวงัให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบัติ
อยา่งเท่าเทียมกนัภายใตก้ระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  บริษทัฯจึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมโดย
การเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่ส าคญั  เพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี และเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
ความรู้  ความสามารถและคุณสมบัติท่ีเหมาะสม  เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระของ
บริษทัฯ และสามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมได ้และ
บริษทัฯยงัตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลาและเท่าเทียม
กนั เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการประชุมผูถื้อหุ้น ฉะนั้นในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง บริษทัฯจะจดัส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ รวมทั้ งมี
ความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระต่อนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพ่ือจดัส่งใหถึ้งมือผูถื้อหุ้นก่อน
วนัประชุม 21 วนั และผูถื้อหุ้นยงัสามารถศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ ผ่าน เวบ็ไซต ์ของบริษทัฯ
อยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด  
นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดอ้  านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยการก าหนด วนั 
เวลา และสถานท่ีประชุมท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวกและมีขนาดเหมาะสม เพ่ือรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งเพียงพอ 
และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ก็สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมการ
อิสระของบริษทัฯคนใดคนหน่ึงเขา้ประชุมและลงมติแทนได ้

การอ านวยความสะดวกในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯให้ความส าคญักบัผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งนกัลงทุนรายยอ่ย 
และนักลงทุนสถาบัน จึงได้มีการก าหนดนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้น เพ่ือเขา้ร่วมการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี หรือประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้โดยบริษทัฯท าการคดัเลือกสถานท่ีประชุม ท่ีสะดวก
ต่อการเดินทาง รวมถึงการเดินทางดว้ยระบบขนส่งมวลชน และมีท่ีจอดรถเพียงพอส าหรับรถยนตส่์วนบุคคล 
ก าหนดวนัประชุมท่ีไม่ตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์หรือวนัหยุดท าการ ก าหนดเวลาประชุมในช่วงเวลา 8.00 – 
16.00 น. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีพร้อมอุปกรณ์ช่วยในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมโดยใชร้ะบบ Barcode จดัให้มี
อากรแสตมป์เพ่ือการมอบอ านาจเขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมก่อนการประชุม 2 
ชัว่โมงหรือในระหวา่งการประชุม เพ่ือใชสิ้ทธิในการออกเสียงในวาระท่ียงัมิไดมี้การลงมติ     

การประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทัฯจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับ
แต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี และการประชุมผูถื้อหุ้นวิสามญั กรณีขอมติพิเศษจากผูถื้อหุ้น บริษทัฯให้ความส าคญั
กับผูถื้อหุ้นทุกรายทั้ งผูถื้อหุ้นสถาบัน และผูถื้อหุ้นรายย่อย บริษัทฯจึงเชิญชวน และสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้น
สถาบนั และผูถื้อหุน้รายยอ่ย เขา้ร่วมประชุม เพ่ือซกัถามขอ้สงสยั แสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ อนั
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบริษทัฯพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 
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และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างโปร่งใส ยติุธรรม โดยจดัให้มีการประชุมเรียงตามวาระท่ีก าหนดไวใ้น
หนังสือนัดประชุม ส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัฯได้แยกเร่ืองให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งจดัให้มีตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงเพื่อ
ความถูกตอ้ง และท าการเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเวลา 9.00 น. ของวนัท า
การถดัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น และจดัท ารายงานการประชุมอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ และเผยแพร่รายงานการ
ประชุมต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายงานผ่านทาง เวบ็ไซต ์ของบริษทัฯ ภายใน 14 วนันบัจาก
วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 

2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีและจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด 

7.3 การออกหลกัทรัพยอ่ื์น 

บริษัทฯ ออกหลกัทรัพยเ์ป็นหุ้นสามญัเท่านั้ น ไม่ไดท้ าการออกหลกัทรัพยอ่ื์น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ เป็นตน้ 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล                                                                                                             

บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ  เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัฯมี
โครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน 

ประวติัการจ่ายเงินปันผล  

จ่ายจากผลการ
ด าเนินงานของปี 

อตัรา                
( บาท/หุน้ ) 

จ านวนหุน้     
(หุน้) 

วนัท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย 
XD 

วนัจ่ายเงินปันผล 

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

0.20 12 มี.ค. 2561 14 พ.ค. 2561 

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

0.11 13 มี.ค. 2562 9 พ.ค. 2562 

2562 0.06 381,145,725 18 มี.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 

2563 งดจ่ายปันผล 
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รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 

ก าไรสุทธิงบการเงินรวม ลา้นบาท 160.41 97.48 34.76 1.15 

จ านวนหุน้ ลา้นหุน้ 381.14 381.14 381.14 381.14 

มูลค่าท่ีตราไว ้ บาท / หุน้ 1.00 1.00 1.00 1.00 

ก าไรต่อหุน้ บาท / หุน้ 0.42 0.26 0.09 0.003 

มูลค่าตามบญัชี บาท / หุน้ 3.79 3.74 3.69 3.69 

เงินปันผล ลา้นบาท 129.59 80.04 22.87 งดจ่าย* 

เงินปันผล บาท / หุน้ 0.34 0.21 0.06 งดจ่าย* 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 80.79 82.11 65.78 งดจ่าย* 

หมายเหตุ  *งดจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงานของปี 2563 ยงัไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2564 ซ่ึงจะประชุมในวนัพธุท่ี 28 เมษายน 2564 

8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการบริษทัฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายประภาส พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

4.  นายหลาน มู่ ชิว กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

5.  นายอ านวย ยศสุข กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

6. นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

7. ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

8. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

โดยมีนายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ ์– ผูอ้  านวยการฝ่ายการบญัชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษทัฯ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายอ านวย ยศสุข ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2.  นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3.  น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ จบการศึกษาปริญญาโท-บริหารธุรกิจและการเงิน มหาวทิยาลยัคอร์แนล, สหรัฐอเมริกา, 
เป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีบริหารและการวเิคราะห์บญัชีเป็นอยา่งดี                                                                                                              
โดยมีนายวรีะวฒัน์ สกลุมีฤทธ์ิ –รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและ
หวัหนา้งานหน่วยงานตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                           

 

คณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประภาส พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ, เลขานุการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายอ านวย ยศสุข ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2.  นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

4.  นายประภาส พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

5.  นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

โดยมีนายวนัจนัทร์ ศิวบุณยวงศ ์– เป็นท่ีปรึกษากฎหมายและเลขานุการ 
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คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2.  นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

4.  นายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ ์ กรรมการ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 

5.  นายธนะเมศฐ ์สุทธา กรรมการและเลขานุการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

6.  นายวนัจนัทร์ ศิวบุณยวงศ ์ ท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประภาส พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.  ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

4.  นายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ ์ กรรมการ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 

5.  นายธนะเมศฐ ์สุทธา กรรมการและเลขานุการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
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ประวติักรรมการ 

1. นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการบริษทั) 

อาย ุ 87 ปี 

การศึกษา วชิาการบญัชี 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

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

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                               
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /             
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2563 คณะกรรมการบริษทั  7 / 8 คร้ัง                                                                                
คณะกรรมการบริหาร  7 / 8 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 33 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2563 306,517 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 
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2. นายประภาส พลพิพฒันพงศ ์

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการบริหาร,ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง) 

อาย ุ 72 ปี 

การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-8/2547 

ประสบการณ์การท างาน กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-31 
ธ.ค.2558                                                                                              
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
2559-ปัจจุบนั                                                                                 
กรรมการผูมี้อ  านาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-

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

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                              
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /              
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2563 คณะกรรมการบริษทั  7 / 8  คร้ัง                                                                                
คณะกรรมการบริหาร  7 / 8 คร้ัง                                                                                
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง                                                     
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  3 / 3 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 33 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ  31 ธ.ค. 2563 ส่วนตวั     9,102,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  2.39                                                               
คู่สมรส             -        หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ     -                                                             
รวม          9,102,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  2.39 
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3. นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ) 

อาย ุ 51 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ -  มหาวทิยาลยัโคโลราโด, สหรัฐอเมริกา                                                        
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

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

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

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                      
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                         
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2563 คณะกรรมการบริษทั  8 / 8 คร้ัง                                                                              
คณะกรรมการบริหาร  8 / 8 คร้ัง                                              
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 คร้ัง                                                                                   
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 3 / 3 คร้ัง                                                                 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  3 / 3 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 27 เมษายน 2543, 21 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2563 ส่วนตวั     3,702,600 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97                                                                       
คู่สมรส       181,500 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  0.05                                                                  
บุตร            363,000 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10                                                                  
รวม         4,247,100 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ  1.11 
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4. นายหลาน มู่ ชิว 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 73 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 2563 คณะกรรมการบริษทั  (ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม)                                                     
คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  (ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม) 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 33 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2563 ส่วนตวั    18,886,724 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.96                                                             
คู่สมรส      5,144,106 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.35                                                                 
รวม         24,030,830 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  6.30 
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5. นายอ านวย ยศสุข 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) 

อาย ุ 84 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวทิยาลยัอริโซนา, 
สหรัฐอเมริกา                                                                                    
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

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

ปัจจุบนั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                      
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                           
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2563 คณะกรรมการบริษทั  8 / 8  คร้ัง                                                                                    
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                                            
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง   
คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 12 มีนาคม 2536, 28 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2563 667,920 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 
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6. นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 52 ปี 

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

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

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

ปัจจุบนั 

กรรมการ บมจ.อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง (2556-2560) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน กรรมการ บมจ.อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง (2556-2560) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                         
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการบริหาร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบนั) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                     
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2563 คณะกรรมการบริษทั  8 / 8 คร้ัง                                                                                      
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                                            
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง                                                      
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 3 / 3 คร้ัง                                   
คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 26 เมษายน 2549, 15  ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2563 71,874 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 
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7. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล          

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

อาย ุ 50 ปี 

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

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP 170/2020 

BNCP 9/2020 

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

ปัจจุบนั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                        
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                               
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2563 คณะกรรมการบริษทั  7 / 8 คร้ัง                                                                                   
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 3 / 3 คร้ัง                                    
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3 / 3 คร้ัง                                     
คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 30 เมษายน 2553, 11 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2563 ไม่มี 
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8. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม  

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 52 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท-บริหาร-สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาตรี-วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อุตสาหการ)-จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

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

ประสบการณ์การท างาน กรรมการผูมี้อ  านาจและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน-

บมจ.มัน่คงเคหะการ (2533-2558)                        

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                        
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการผูมี้อ านาจ-บจก.สามคัคีซีเมนต ์

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                               
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2563 คณะกรรมการบริษทั  8 / 8  คร้ัง                                                                                    
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                             
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 คร้ัง                                         
คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 26 เมษายน 2559, 5 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2563 ไม่มี 
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ขอ้มูลท่ีส าคญัอ่ืนของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

 ไม่มีกรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษทัสอบบญัชี
ภายนอกท่ีบริษทัฯใชบ้ริการอยู ่ในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
มากกวา่ 3 แห่ง 

 ไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยู่
นอกกลุ่มธุรกิจมากกวา่ 2 แห่ง 

 ไม่มีกรรมการอิสระของบริษทัฯ ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน มากกวา่ 3 แห่ง 

 มีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน ท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
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การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทั ในรอบปี 2563 

                                  (หน่วย : หุน้) 

ช่ือ-นามสกลุ         ต  าแหน่ง ถือหุน้                            
ณ วนัตน้ปี 

ถือหุน้                      
ณ วนัส้ินปี 

เปล่ียนแปลง  

1 นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์ 

ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน 

บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั 

                                                      รวม 

กรรมการบริหาร 306,517 

3,645,090 

162,458,988 

166,410,595 

306,517 

3,645,090 

162,458,988 

166,410,595 

- 

- 

- 

- 

2 นายประภาส   พลพิพฒันพงศ ์ ส่วนตวั 

คู่สมรส 

รวม 

กรรมการบริหาร 9,102,800 

- 

9,102,800 

9,102,800 

- 

9,102,800 

- 

- 

- 

3 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 

- 

- 

- 

- 

4 นายหลาน  มู่  ชิว 

                            

                           

ส่วนตวั 

คู่สมรส 

รวม 

กรรมการ 18,886,724 

5,144,106 

24,030,830 

18,886,724 

5,144,106 

24,030,830 

- 

- 

- 

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

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

7 ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการอิสระ - - - 

8 น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม กรรมการอิสระ - - - 

รวมการถือหุน้ของคณะกรรมการ 204,531,119 204,531,119 - 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้  53.66 53.66 - 
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การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร ตามค านิยามของ กลต. ในรอบปี 2563                     (หน่วย : หุน้) 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ถือหุน้                
ณ วนัตน้ปี 

ถือหุน้                
ณ วนัส้ินปี 

เปล่ียนแปลง  

1 นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์

ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน 

บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั 

               รวม 

ประธานกรรมการบริษทั และ
กรรมการผูมี้อ านาจ 

306,517 

3,645,090 

162,458,988 

166,410,595 

306,517 

3,645,090 

162,458,988 

166,410,595 

- 

- 

- 

- 

2 นายประภาส 
พลพิพฒันพงศ ์

ส่วนตวั 

คู่สมรส 

รวม 

ประธานกรรมการบริหารและ 

กรรมการผูมี้อ านาจ 

9,102,800 

- 

9,102,800 

9,102,800 

- 

9,102,800 

- 

- 

- 

3 นายองักรู      
พลพิพฒันพงศ ์

                                     

ส่วนตวั 

คู่สมรส 

บุตร 

รวม 

กรรมการผูจ้ดัการและ 

กรรมการผูมี้อ านาจ 

3,702,600 

181,500 

363,000 

4,247,100 

3,702,600 

181,500 

363,000 

4,247,100 

- 

- 

- 

- 

4 นายเทวนิทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน (CFO)   
เลขานุการบริษทัฯ 

- - - 

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

- - - 

6 น.ส. ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูดี้ ผูจ้ดัการโรงงาน 1 - - - 

7 นายธรรมรัตณ์  เจริญสนัติ ผูจ้ดัการโรงงาน 2 - - - 

8 นายสายรุ้ง บุญตอม ผูจ้ดัการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร - - - 
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คุณสมบติัและขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ และผูบ้ริหารท่ีส าคญั 

1. เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  

2. ตอ้งไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

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

4. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือการซ้ือ-ขายหลกัทรัพย ์

5. ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

6. การท ารายการระหวา่งกนัท่ีส าคญัตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการ 

ความหมายของคอลมัน์ A = จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ,  B = กรรมการบริษทัท่ีบริษทัไปลงทุน
เกิน 10%, C =  บริษทัจดทะเบียนอ่ืน,  D = ประสบการณ์การท างานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง,  E =ความรู้ดา้นบญัชี  
(*อ่านงบการเงินได ้**วเิคราะห์งบการเงินได ้***จบทางดา้นบญัชี),  F = การอบรมการเป็นกรรมการในปีท่ีผา่น
มา  

รายช่ือกรรมการ ลกัษณะกรรมการ A B C D E F 

นายประยรู  พลพิพฒันพงศ*์ กรรมการบริหาร -  -   - 

นายประภาส  พลพิพฒันพงศ*์ กรรมการบริหาร - - -   - 

นายองักรู  พลพิพฒันพงศ*์ กรรมการบริหาร - - -   - 

นายหลาน มู่ ชิว กรรมการไม่เป็นผูบ้ริหาร - - -  - - 

นายอ านวย  ยศสุข* กรรมการอิสระ 28 - -   - 

นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์** กรรมการอิสระ 15 - -   - 

ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล*** กรรมการอิสระ 11 - -   - 

น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม** กรรมการอิสระ 5 - -   - 
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นิยามกรรมการอิสระ 

1. ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.50 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี
ใหน้บัรวมถึงหุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย เขม้กวา่ขอ้ก าหนดของ กลต. ท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิน ร้อยละ 1.0 

2. เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  เขม้กวา่ขอ้ก าหนดของ กลต. ท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิน 5 
แห่ง 

3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนกังาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินประจ า หรือมีอ านาจควบคุม
บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือบริษทัท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่เขา้ไปถือหุน้ทั้งทางตรง
และทางออ้ม หรือเป็นบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพผูส้อบบญัชีแก่บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือนิติบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
2 ปี   

5. มีความเป็นอิสระและไม่เก่ียวขอ้งกบัฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

6. ไม่เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในกลุ่มของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หรือบริษทัท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่เขา้ไปถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

7. กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการเงินและบญัชีเป็นอยา่งดี 

8. ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

9. ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนด 

บทบาท หนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

1. หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ ในการพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู ้
ถือหุน้ 

2. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของกรรมการ ในการก ากบั ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ของบริษทั 

4. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถื้อหุ้น มีการ
ลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจดัการ) 

อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจดัการ) 

1. คณะกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึง
การดูแล และจัดการบริษัทให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. ก าหนดวสิยัทศัน์  ทิศทาง  และกลยทุธ์ของบริษทั 

3. ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ และนโยบายท่ีส าคญั รวมถึง
วตัถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษัท 
รวมทั้งติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผนงานท่ีก าหนด 

4. จดัให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบ
บญัชี รวมทั้ งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

6. ก าหนดแนวทางการบ ริหารจัดการความเส่ียงอย่าง
ครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบ หรือกระบวนการ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

7. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีเหมาะสม เพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

8. ดูแลใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

9. ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ 
และมีมาตรฐานสูง 

10. เป็นผูน้ าและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี 

1. ก าหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการด าเนินงาน
ให้สอดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงคข์องบริษทั โดย
มุ่งสร้างความมัน่คง และประโยชน์สูงสุดใหก้บับริษทั 

2. ก ากับ  ควบคุม ดูแล ให้ ฝ่ายจัดการด าเนินงานตาม
นโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

3.มี อ าน าจอ นุ มั ติ และท านิ ติ กรรม  ภ ายใต้กรอบ ท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด 

4.กระท าการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจะด าเนินการไดต้่อเม่ือไดรั้บการอนุมติัจากมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษทั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. การอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 

2. การอนุมติัจดัสรรก าไร 

3. การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผูต้อ้งออกตามวาระ หรือเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมในกรณีท่ีมีการเพ่ิม
จ านวน 

4. การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

5. การเลือกตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 

6. การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ การแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั 

7. การเพ่ิมทุน การลดทุน การโอนส ารองเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม การจ่ายเงินปันผล การเสนอขาย
หรือจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหม่ การออกหุน้กู ้

8. การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ท่ีมีขนาดรายการ มากกวา่หรือเท่ากบั 15% 

9. การขายหรือโอนกิจการบริษทัฯ การซ้ือหรือรับโอนกิจการอ่ืน  การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบั
การใหเ้ช่ากิจการของบริษทั 

10. การควบรวมกิจการ การเลิกกิจการ  

การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการของบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 8 คน ดงัน้ี 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  3 คน 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  1  คน 

กรรมการท่ีเป็นอิสระ  4 คน 

ประธานกรรมการบริษทัฯ  แมจ้ะมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตกบักรรมการผูจ้ดัการ แต่ก็มีความเห็นใน
การด าเนินงานท่ีเป็นอิสระต่อกนั  ประกอบกบัโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการท่ี
เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงในจ านวนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีกรรมการท่ีเป็นอิสระ 
เป็นจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ หรือไม่น้อยกว่า 3 คน ท าให้สามารถตรวจสอบการบริหารงานได้
อยา่งอิสระ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจึงมัน่ใจไดว้า่ ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง
บริสุทธ์ิ ยติุธรรม มีความเสมอภาค เท่าเทียมกนั ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นและมีการถ่วงดุลอ านาจกนั
อยา่งเหมาะสม  
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การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือใหมี้การแบ่งแยกบทบาทอยา่งชดัเจน 

การประชุมคณะกรรมการ 

1. บริษัทฯก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี โดยก าหนดให้มีการประชุมอย่าง
สม ่าเสมอ ไตรมาสละ 1 คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และกรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว โดยในปี 2564 
ก าหนดการประชุมดงัน้ี 

ประชุมคร้ังท่ี วนั-เดือน-ปี 

1 วนัพธุ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

2 วนัพธุ วนัท่ี 28 เมษายน 2564 

3 วนัพธุ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

4 วนัพธุ วนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 

5 วนัพธุ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

6 วนัพธุ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 

2. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ร่วมกนัพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุม 

3. จดัให้มีการส่งหนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหนา้ 
อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหมี้เวลาพิจารณาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

4. ก าหนดใหมี้กรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ เม่ือมีการพิจารณาลงมติใน
เร่ืองส าคญั ๆ เช่น รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย  ท่ีมีผลกระทบ
ส าคญัต่อบริษทัฯ การขยายโครงการลงทุน การก าหนดระดบัอ านาจบริหารงาน การก าหนดนโยบายบริหาร
การเงินและการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ 

5. ในท่ีประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีพิจารณา ตอ้งออกจากท่ีประชุม ก่อนเร่ิมการ
พิจารณาในวาระนั้น ๆ 

6. กรรมการทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารการประชุม และเอกสาร
ส าคญัอ่ืนๆ หากมีขอ้สงสยั กรรมการอ่ืนและฝ่ายจดัการตอ้งด าเนินการเพื่อตอบขอ้สงสยันั้น 

7. เลขานุการบริษทัฯหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ตอ้งจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการให้ครบถว้นสมบูรณ์ 
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
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การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

รายช่ือ 

วาระ           
การด ารง
ต าแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง), % การเขา้ประชุมฯ 

(ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุม จ านวน 8 คร้ัง) 

การประชุมวาระปกติ การประชุมวาระพิเศษ รวม % 

1.นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 7 / 8 - 7 / 8 87.50 

2.นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 7 / 8 - 7 / 8 87.50 

3.นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 8 / 8 - 8 / 8 100.00 

4.นายหลาน  มู่  ชิว 3 ปี - - - - 

5. นายอ านวย  ยศสุข 3 ปี 8 / 8 - 8 / 8 100.00 

6.นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ 3 ปี 8 / 8 - 8 / 8 100.00 

7.ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล 3 ปี 7 / 8 - 7 / 8 87.50 

8.น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม 3 ปี 8 / 8 - 8 / 8 100.00 

กรรมการทุกคนมีสดัส่วนของการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 82.81 ของการประชุมทั้งปี 2563 
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การเขา้ร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ แต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ คณะ    
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ    
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ    
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ   
กรรมการ
ก ากบัดูแล
กิจการ 

คณะ   
กรรมการ 
บริหาร         

ความเส่ียง 

คณะ   
กรรมการ  
ท่ีไม่ใช่
กรรมการ 
บริหาร 

จ านวนคร้ังของการประชุมในปี 2563 8 4 2 3 3 1 

การเขา้ประชุมของกรรมการแต่ละคน       

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ 7 / 8      

2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ 7 / 8  2 / 2  3 / 3  

3.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ 8 / 8  2 / 2 3 / 3 3 / 3  

4.  นายหลาน มู่ ชิว       

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

6.  นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์  4 / 4 2 / 2 3 / 3  1 / 1 

7.  ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล    3 / 3 3 / 3 1 / 1 

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

9.  นายเทวนิทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์    3 / 3 3 / 3  

10. นายวรีะวฒัน์ สกลุมีฤทธ์ิ     3/3  

11.  นายธนะเมศฐ ์ สุทธา    2 / 3   
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8.2 ผูบ้ริหาร  เจา้หนา้ท่ีระดบับริหารและจดัการ  

(ก) ผูบ้ริหาร ตามค านิยามของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

รายช่ือ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา 

1 นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการบริษทั  

และผูมี้อ านาจลงนาม 

วชิาการบญัชี และ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

2 นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการบริหาร  

และผูมี้อ านาจลงนาม 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

3 นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ, ผูมี้อ  านาจลง
นาม และผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัโคโลราโด, 
สหรัฐอเมริกา                                                        
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

4 นายเทวนิทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน (CFO) 
เลขานุการบริษทัฯ 

ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ (การเงิน) - มหาวทิยาลยั    
เบอร์มิงแฮม ซิต้ี, องักฤษ                                           
ปริญญาตรี-บริหารธุรกิจ-มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

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

ประกาศนียบตัรชั้นสูง  

6 น.ส. ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูดี้ ผูจ้ดัการโรงงาน 1 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยกีารอาหาร 

7 นายธรรมรัตณ์  เจริญสนัติ ผูจ้ดัการโรงงาน 2 ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล,                             
ปริญญาโท-Agro Industry Management 

8 นายสายรุ้ง บุญตอม ผูจ้ดัการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ปริญญาตรี เกษตรศึกษา (พืชสวน) 
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(ข) เจา้หนา้ระดบับริหาร และจดัการ 

รายช่ือ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา 

1 นายธนะเมศฐ ์ สุทธา ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ปริญญาตรี บญัชี, ปริญาโท-บริหารธุรกิจ 

2 นายอภิเดช  กลุประยงค ์ รองผูจ้ดัการโรงงาน 2 ปริญญาตรี เทคโนโลยอีุตสาหกรรมอาหาร 

3 นายบุญมี  สมญั รองผูจ้ดัการโรงงาน 1 ปริญญาตรี พืชไร่ 

4 นายถนอม  ไชยวงศ ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ ปริญญาโท วทิยาศาสตร์อาหาร 

5 นายชาญวทิย ์ สุวรรณรัตน์ รองผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์อาหาร 

6 นายวรีะวฒัน์ สกลุมีฤทธ์ิ รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปริญญาตรี บญัชี 

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

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

9 นายวเิศษ  ววิฎิฏก์ลุธร ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ปริญญาตรี-บริหารธุรกิจ 

10 นายชยัวฒัก ์ตรียานุรักษ ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน ปริญญาโท-การจดัการ 
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ผงัองคก์ร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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8.3 เลขานุการบริษทัฯ 

บริษทัฯจดัให้มีเลขานุการบริษทั เพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานในเร่ือง
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกับ ขอ้ก าหนด กฎ ระเบียบ และขอ้บังคบัต่าง ๆ ของ
บริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม ่ าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการ 

 จดัการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั 
และขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ  

 บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการ
ปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานข้อสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบ และข้อ 
ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบถึงสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษทัฯ 

 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ 

โดยมีนายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ์  อาย ุ39 ปี  – ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
บริษทัฯ 

การศึกษา 

- ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวทิยาลยัเบอร์มิงแฮมซิต้ี ประเทศองักฤษ 

- ปริญญาตรี-บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ความรู้ดา้นบญัชี  

- มีความรู้ดา้นบญัชีบริหารและการวเิคราะห์บญัชีเป็นอยา่งดี 

ประสบการณ์  

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

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

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

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

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

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

- Level II CFA Candidate 

- SEC Financial Advisor Licenses 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน และโปร่งใส ในเกณฑท่ี์เหมาะสมท่ี
จะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการ และผูบ้ริหาร ท่ีมีคุณสมบัติท่ีบริษัทฯตอ้งการ กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็น
กรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

i. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้  าหน้าท่ี เสนอแนะค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ กรรมการผูจ้ ัดการ กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ท่ีเหมาะสมตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร ในการ
บริหารงานอยา่งเตม็ก าลงัความรู้ ความสามารถ และตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนของกรรมการ เพ่ือให้
บริษทัฯมีความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือเป็นผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหุ้น 
พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ii. หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน  

บริษัทฯพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือ
รายงานขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือเท่ากบั
ค่าตอบแทนในปีท่ีผา่นมา และเป็นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถท่ี
จะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการและผูบ้ริหารท่ีบริษทัตอ้งการ เพื่อเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเป็น
ประจ าทุกปี โดยบริษทัฯมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะอนุกรรมการ 
กรรมการผูจ้ ัดการ  กรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดับสูงในระดับท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกับ
ภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

iii. โครงสร้างค่าตอบแทน  

1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 คน ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการรายปี 400,000 บาท/
ปี/คน  

2. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 5 คน ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการรายปี 400,000 
บาท/ปี/คน, ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ ตามปริมาณงาน
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ท่ีเพ่ิมข้ึน 40,000บาท/เดือน และกรรมการตรวจสอบ 2 คน ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ 
ตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 20,000 บาท/เดือน/คน  

3. ค่าตอบแทนอ่ืน – กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และคณะอนุกรรมการทุกคณะ ไม่ไดรั้บ
ค่าตอบแทนอ่ืน เช่น เบ้ียประชุม, โบนสั, เบ้ียประกนัชีวติ, รถประจ าต าแหน่ง เป็นตน้ 

4. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไดรั้บค่าตอบแทนอ่ืน ประกอบดว้ย เงินเดือน, โบนสั, ค่าครอง
ชีพ, เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 3%, รถประจ าต าแหน่ง เป็นตน้ 

5. ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดรั้บค่าตอบแทน ประกอบดว้ย เงินเดือน, โบนสั, ค่าครองชีพ, เงิน
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 3%, รถประจ าต าแหน่ง เป็นตน้ 

iv. จ านวนค่าตอบแทน  

ในปี 2563 บริษทัฯไดจ่้ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร มีรายละเอียด ดงัน้ี 

คณะกรรมการ                                                                                                ( หน่วย : บาท ) 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 2562 2563 

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการบริษทัฯ 400,000 400,000 

2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการบริหาร 400,000 400,000 

3.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 400,000 400,000 

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

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

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

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

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

ค่าตอบแทนอ่ืน เช่น เบ้ียประชุม, โบนสั, เบ้ียประกนั เป็นตน้ ไม่มี ไม่มี 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 3,200,000 3,200,000 

                  

 กรรมการตรวจสอบ                                                                                        (  หน่วย : บาท ) 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 2562 2563 

1.  นายอ านวย  ยศสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ 480,000 480,000 
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2.  นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 

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

รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 960,000 960,000 

กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 

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

เงินเดือน 9 21,716,690 8 20,669,160 

โบนสั,ค่าบ าเหน็จ 9 2,407,059 8 458,832 

ค่าครองชีพ 9 67,600 8 62,400 

สมทบประกนัสงัคม 9 78,000 8 46,800 

สมทบส ารองเล้ียงชีพ 9 651,519 8 620,076 

รวม 9 24,920,868 8 21,857,268 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 29,080,868  26,017,268 

8.5 ทรัพยากรบุคคล ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

รายการ ชาย หญิง รวม 

ฝ่ายบริหาร / ธุรการ 27 51 78 

ฝ่ายจดัการ / ฝ่ายผลิต / ช่างเทคนิค 85 25 110 

พนกังานรายวนั, รายเหมา 315 923 1,238 

รวม 427 999 1,426 

- บริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานหรือขอ้พิพาทแรงงานอย่างมีนัยส าคญั ในระยะ 3 ปี      
ท่ีผา่นมา 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีมติงดจ่าย
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีบริหารและจดัการ หวัหนา้แผนก   
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือความโปร่งใส เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  จึง
ไดก้ าหนดนโยบายการด าเนินงาน เพ่ือก ากบัดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลกัส าคญั ดงัน้ี 

1. บริษทัฯจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

2. คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนืของบริษทัในระยะยาว โดยจะ
บริหารกิจการของบริษทัฯดว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
และจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้ งน้ีคณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ตลอดจนจะดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าของตนเอง 

3. บริษทัฯจะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4. บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ และจะบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

5. บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการด าเนินงานของบริษัทท่ีส าคัญไวล่้วงหน้าทุกปี   
คณะกรรมการบริษทัฯ จะใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน โดยจะก ากบัดูแล
ฝ่ายบริหารใหด้ าเนินการตามนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. บริษทัฯไดจ้ดัท าจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนยดึถือปฏิบติั 

ภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ 

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการ ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความมัน่คง
สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการไดพิ้จารณาทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์  พนัธกิจของบริษทัฯ ปรับปรุง
จริยธรรมธุรกิจ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และนโยบายด้านอ่ืน ๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกับ
กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเป็นประจ าอยา่งนอ้ยทุก ๆ 5 ปี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการไดท้ าการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทแลว้ มีความเห็นว่า วิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ยงัมีความ
ทนัสมยั สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด าเนินธุรกิจใหมี้ความประสบความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี  
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการได้ดูแลบริหารงานอย่างระมัดระวงั และรอบคอบ  เพ่ือป้องกันความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์  เม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บทราบถึง
รายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไดพิ้จารณาตามความเหมาะสมอยา่ง
รอบคอบทุกคร้ัง  โดยก าหนดให้มีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยราคา และเง่ือนไข 
เสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ าเป็น ไวใ้น
รายงานประจ าปี และแบบ 56-1  ตลอดจนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวขอ้ขอ้มูลทัว่ไป 
และรายการบญัชีกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการรับรู้ และตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง และมีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนให้
เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษทัฯกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ในการสร้างสรรคป์ระโยชน์ระหวา่งกนั และดูแลให้
มัน่ใจวา่ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลายไดรั้บการคุม้ครอง และการปฏิบติัดว้ยดี  โดยบริษทัฯให้ความส าคญัต่อสิทธิ
ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจ้าหน้ี พนักงาน และค านึงถึงความ
ปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  สิทธิ
มนุษยชน และการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่  โดยก าหนดแนวปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานอยา่งชดัเจนไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ และก าหนดเป็นนโยบายไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จดัให้มี
ช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนต่อบริษทั ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการปฏิบติั
ของบริษทัฯ ไม่วา่จะโดยกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังาน ทั้งน้ี บริษทัฯใหค้  ามัน่วา่การร้องเรียนของผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นความลบั บริษทัจะด าเนินการตรวจสอบตามกระบวนการท่ี
ก าหนดไวแ้ละหาแนวทางแกไ้ขโดยเร็ว   

จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการไดอ้นุมติัระเบียบว่าดว้ยจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือ คู่มือกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
เพ่ือส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัยึดถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอเป็นปกติวสิยั ซ่ึงกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดล้งนามรับทราบเอกสารเก่ียวกบัระเบียบดงักล่าว และยืนยนัการปฏิบติัตาม ซ่ึง
ถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบติังานของบริษทัฯ อีกทั้งคณะกรรมการไดม้อบหมายใหมี้ผูรั้บผิดชอบ ท าหนา้ท่ี
ติดตามผลการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง และปรับปรุงระเบียบดงักล่าวใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ จริยธรรมธุรกิจ ไดรั้บการ
ทบทวน จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

การก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัมีความตั้งใจอยา่งยิ่งท่ีจะสร้างกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีเป็นมาตรฐานและ
ให้กระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานทุกระดับทั่วทั้ งบริษทั เพ่ือให้เกิดวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการ อย่าง
แทจ้ริง  จึงขอใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ยดึถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด นโยบายการก ากบัดูแล
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กิจการ ไดรั้บการทบทวน จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2563 

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บริษทัฯใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ และถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายในการด าเนินธุรกิจ 
ซ่ึงบริษทัก าหนดไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ หัวขอ้ การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และก าหนดไวใ้นนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่  เพ่ือใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน
ทุกคนยึดถือปฏิบติัและในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้บริษทัฯประกาศแสดงเจตนารมณ์ เพ่ือเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต และในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัจดัท า นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจและมุ่งพฒันาไปสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนื และเม่ือ
วนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษทัฯสมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพ่ือประเทศไทย เพ่ือร่วม
รณรงคใ์ห้ทุกองคก์รตระหนกัถึงผลกระทบของการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไดรั้บการรับรองให้เป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบติัฯ เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 และไดรั้บการรับรองให้เป็นสมาชิกฯ ต่อเน่ืองเป็นสมยัท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นโยบายต่อตา้นการทุจริต ไดรั้บการทบทวน จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริหาร 

แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2543 ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร จ านวน 3 คน โดยก าหนด
อ านาจหนา้ท่ี ไวด้งัน้ี 

1. ก าหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดยมุ่งสร้างความมัน่คงและประโยชน์สูงสุดใหก้บับริษทัฯ 

2. ก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. มีอ านาจอนุมัติการลงทุนซ้ือทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอ่ืนและ/หรือกู้ยืมเงินได้ในวงเงินตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯก าหนด 

4. กระท าการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมอบหมาย 
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โดยมีอ านาจอนุมติัปัจจุบนัโดย นายประยรู  พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ หรือนายองักูร  
พลพิพฒันพงศ์ กรรมการผูจ้ดัการ หรือนายประภาส  พลพิพฒันพงศ์ ลงลายมือช่ือและประทบัตรา
ส าคญัของบริษทัฯ” โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

แต่งตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2541 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย
กรรมการ 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ และกรรมการอิสระ 1 คน  คือ นาย อ าพล  รวยฟูพนัธ์  
เป็นผูมี้ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายอ านวย  ยศสุข                    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายอ าพล   รวยฟพูนัธ์             กรรมการตรวจสอบ 

3. น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม           กรรมการตรวจสอบ             

โดยมีนายวีระวฒัน์  สกุลมีฤทธ์ิ - รองผู ้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบทั้งคณะ เป็นกรรมการอิสระ 

2. กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน จบการศึกษาดา้นบญัชีหรือมีความรู้ดา้นบญัชีและการ
วเิคราะห์งบการเงินเป็นอยา่งดี 

อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. มีอ านาจหนา้ท่ีในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก 

2. มีอ านาจหนา้ท่ีในการเสนอแต่งตั้ง โยกยา้ย และเลิกจา้งผูต้รวจสอบภายใน 

3. ท าการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

4. ตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

5. ตรวจสอบความเพียงพอของการป้องกนัความเส่ียง และการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

6. สอบทานและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตาม
นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ อยา่งเคร่งครัด 

7. จดัท ารายงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ปฏิบติังานอ่ืนใดเก่ียวกบักิจกรรมตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมอบหมาย 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

แต่งตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีจ านวน 5 คน 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการบริหาร 2 คน และท่ีปรึกษากฎหมายเป็นท่ีปรึกษา โดย
กรรมการอิสระ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานฯ มีอ านาจหนา้ท่ีในการสรรหาผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการ 
ตามข้อก าหนดของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยฯ์ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอ
ต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพ่ือลงมติแต่งตั้ ง และมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการบริษทัฯน าเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติั 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม จ านวน 2 คร้ัง คณะกรรมการ
ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงัน้ี 

1. พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 โดยบริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายบุคคลสามารถ
เสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการบริษทัได้ตั้ งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 2562 ถึง 30 
ธนัวาคม 2562 แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้ งเป็นกรรมการ 
ดงันั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีออก
ตามวาระประจ าปี 2563 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้
มติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามท่ีเสนอ 

2. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ส าหรับคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการ
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั โดยก าหนดค่าตอบแทน 
ท่ีเหมาะสมตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือเท่ากบั
ค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา และเป็นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถ
ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการและผูบ้ริหารท่ีบริษทัตอ้งการ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัตามท่ี
เสนอ 

3. พิจารณาก าหนดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการ (Board skill matrix) เพื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั 

4. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. พิจารณาก าหนดขั้นตอนการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทน 
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6. พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประจ าปี 2563 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรอบคอบ ซ่ือสัตย์
สุจริต ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บเป็นส าคญั 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีกรรมการจ านวน 5 
คน ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และ/หรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งมาจากกรรมการอิสระ และนายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ์ เป็นท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัท านโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ี
ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล เช่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ี เป็น
มาตรฐานสากล และให้ค  าแนะน าแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัฯในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
กรอบ และหลกัเกณฑข์องนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือใหก้ารท าหนา้ท่ีของกรรมการ และการบริหาร
จดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปดว้ยดี มีผลในทางปฏิบติั และมีความต่อเน่ืองอยา่งเหมาะสมเป็นไปตามความ
คาดหวงัของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม   

รายงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

              ในปี 2563 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีการประชุม จ านวน 3 คร้ัง ไดป้ฏิบัติหน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 

1. รับทราบผลคะแนนการประชุม AGM ประจ าปี 2562 ท่ีไดรั้บคะแนน 99 คะแนนเตม็ 

2. รับทราบผลการประเมิน CG ประจ าปี 2563 ท่ีไดรั้บคะแนน 91% 

3. รับทราบผลการประเมินหุน้ย ัง่ยนืประจ าปี 2563 ซ่ึงบริษทัไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑ ์ 

4. พิจารณาการน าหลกั CG Code ทั้ ง 8 หลกั มาปรับใช้กับการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือ
เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและมีมติ 

5. ทบทวนจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

6. ทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

7. ทบทวนคู่มือกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ 

8. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
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9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในรอบปี 2563 

 

                คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ก ากบัดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยดึถือปฏิบติัตาม
นโยบายเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้ริง และไดมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ เป็นการประเมินผลรายปี  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯจัดให้ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีกรรมการ จ านวน 5 คน  ประกอบด้วย 
กรรมการบริหาร 2 คน กรรมการอิสระ 1 คน ผูบ้ริหาร 2 คน และท่ีปรึกษากฎหมายเป็นท่ีปรึกษา  ท าหนา้ท่ี
พิจารณาก าหนดนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียง ติดตามผลการบริหารความเส่ียง ตั้ งแต่
กระบวนการบ่งช้ี วิเคราะห์ ประเมินการจัดการ ติดตามและการรายงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้ งให้การ
สนับสนุน โดยจดัให้มีการแนะน ากระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายในต่าง ๆ ตลอดจน
ติดตามใหมี้การ ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอทัว่ทั้งบริษทัฯ 

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุม จ านวน 3 คร้ัง ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการบริหาร
ความเส่ียง ดงัน้ี 

1. ประเมินความเส่ียงในแต่ละดา้นและแนวทางแกไ้ข อาทิ ดา้นการผลิต ดา้นการประกอบธุรกิจ 
ดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดา้นคุณภาพของสินคา้ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเงิน ดา้นการลงทุน 

2. ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการทุจริต ซ่ึงผลการประเมินพบวา่ บริษทัไม่มีการทุจริตจากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน และบริษทัฯสามารถบริหารความเส่ียงในแต่
ละดา้นไดผ้ลดีอยา่งน่าพอใจ ท าให้บริษทัยงัคงมีผลประกอบการท่ีดี มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ี
ยอมรับได ้

3. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. ทบทวนอ านาจอนุมติั 

5. ทบทวนคู่มือระบบควบคุมภายใน 

6. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง 

7. ทบทวนผลการประเมินความเส่ียง 2 คร้ัง ในปี 2563 

8. ประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในรอบปี 2563 

9. จดัท ารายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2563 

10. ทบทวนคู่มือการบริหารความเส่ียง 
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        คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดท้ าการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้บริษทัมีความเส่ียงทางธุรกิจน้อย
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และไดมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นการประเมินผล
รายปี 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

บริษทัฯเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ามตาม พรบ. หลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของบริษทั และบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งยินยอมให้มีการเสนอช่ือ เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ
อิสระของบริษทั ซ่ึงในปีน้ี บริษทัก าหนดใหเ้สนอช่ือไดต้ั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
พ .ศ . 2563 โดยบ ริษัทฯได้น าเสนอรายละเอียด  หลัก เกณฑ์  และวิ ธีป ฏิบั ติบน เว็บไซต์ขอ งบ ริษัท 
www.cmfrozen.com ภายใตห้มวด Investor Relations หัวขอ้ สิทธิของผูถื้อหุ้น และประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณารายช่ือบุคคลจากการเสนอช่ือของผูถื้อหุน้ (ถา้
มี), รายช่ือบุคคลจากฐานขอ้มูลกรรมการ บุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัตอ้งการ และกรรมการท่ีครบวาระ 
ท าการกลัน่กรองคุณสมบติับุคคลท่ีกล่าวขา้งตน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบัของบริษทัและหลกัเกณฑต์่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
และ/หรือ มีทกัษะดา้นการบญัชีและการเงิน กฎหมาย รวมถึงทกัษะท่ีจ าเป็นของคณะกรรมการท่ียงัขาดอยู ่และ
เป็นไปตามคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา (Board skill matrix) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ  โดยไม่จ ากดัเพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพื่อพิจารณา
และใหค้วามเห็นชอบ และน าเสนอผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลต่อไป 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ 381,145,725 หุน้ จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

การแต่งตั้ งกรรมการตอ้งได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

 

http://www.set.or.th/
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การประเมินตนเอง 

บริษทัฯจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจ าทุกปี  

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

หลกัเกณฑ์   

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ น าแนวทางแบบประเมินจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงผลการประเมินจะเป็นส่วนส าคญั
ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการด าเนินงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   

แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 6 หมวด ดงัน้ี 

1.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

1.2  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.3 การประชุมคณะกรรมการ 

1.4  การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 

1.5  ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

1.6  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

กระบวนการในการประเมนิ 

เลขานุการบริษทัฯ จดัส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษทัทุกท่าน ประเมินตนเองในทุกส้ินปี ท า
การรวบรวมและรายงานผลสรุปต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เป็นประจ าทุกปี 

2. แบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล 

หลกัเกณฑ์ 

แบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล เป็นเคร่ืองมือช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและ
พฒันาการปฏิบติัหน้าท่ีของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหัวขอ้ในการประเมินท่ี
สอดคลอ้งกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบตัร จริธรรม
ธุรกิจ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และคู่มือกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน เก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่  

แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 หมวด ดงัน้ี 
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2.1  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2.2  การประชุมของคณะกรรมการ 

2.3  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

กระบวนการในการประเมนิ 

เลขานุการบริษทัฯ จดัส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการทุกท่าน ประเมินตนเองในทุกส้ินปี ท า
การรวบรวมและรายงานผลสรุปต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  โดยคณะ กรรมการก ากับดูแลกิจการ จะรายงานผลต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เป็นประจ าปีทุกปี  ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะ
น าผลการประเมินกรรมการรายบุคคล ไปประกอบการพิจารณาคดัเลือกกรรมการแทนกรรมการ
ท่ีครบวาระ 

3. แบบประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และ 4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
มีการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีในการ
สนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษทัฯ และการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

การประเมนิการปฏิบัตงิาน ผลการประเมนิเฉลีย่ (%) 
คณะกรรมการบริษทั  

1. คณะกรรมการบริษทั (ทั้งคณะ) 92.68 

2. คณะกรรมการบริษทั (รายบุคคล) 93.83 

คณะอนุกรรมการ  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 96.67 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 89.69 

3. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 91.25 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 92.27 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บริษทัฯมีการด าเนินการเก่ียวกบัแผนพฒันาเพ่ือทดแทนต าแหน่งงาน โดยวตัถุประสงค์เพื่อเตรียมความ
พร้อมดา้นก าลงัคน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ สร้างความต่อเน่ืองในการบริหารงานท่ีเหมาะสม เพ่ือคดัเลือก 
และเตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งงานท่ีเป็นต าแหน่งงานหลกัของบริษทัฯ อนั
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ รวมถึงต าแหน่งท่ีมีความส าคญัในโครงสร้างการบริหารจดัการ หรือการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือเป็นต าแหน่งงานท่ีมีทักษะเฉพาะดา้น  มีความช านาญเชิงลึก หรือยากแก่การ
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ทดแทน โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งงานท่ีส าคญั เกณฑก์ารพิจารณา 
และคดัเลือก ตลอดจนกระบวนการจดัท าแผนการสืบทอด เป็นตน้ 

การปฏิบติัต่อกรรมการใหม่ 

บริษทัฯจดัให้มีคู่มือกรรมการ หรือจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคู่มือกรรมการประกอบดว้ย
หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้บังคบับริษัทฯ รายงานประจ าปีเล่มล่าสุด และเอกสารประกอบอ่ืนท่ีส าคญั ได้แก่ 
บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ 
นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และนโยบายอ่ีน ๆ รวมทั้งบทบาทหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการทุก
คณะ  

การอบรมและพฒันาความรู้ 

บริษัทฯมีนโยบายให้การสนับสนุนกรรมการใหม่ในการอบรมหลักสูตรของการเป็นกรรมการ เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นกรรมการ ตลอดจนเพ่ือทราบกฎเกณฑต์่าง ๆ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 

- ไม่มี 

9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัฯมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ในการน าขอ้มูลภายใน ซ่ึง
ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือหาประโยชน์ส่วนตน และบุคคลอ่ืน และบทก าหนดโทษ ท าการส่ือสารให้
ความรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพ่ือใหรั้บทราบและยดึถือปฏิบติั ดงัน้ี 

 จดัท าจรรยาบรรณของกรรมการบริษทัฯ รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานท่ีครอบคลุมเร่ืองการใช้
ข้อมูลภายใน การเก็บรักษาความลับลูกค้า โดยมีการส่ือสารเผยแพร่ให้กรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนกังานเพื่อลงนามรับทราบ และยดึถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลหรือใชข้อ้มูลภายใน หรือท าการซ้ือ-ขาย
หลกัทรัพย ์หรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ไม่วา่การ
กระท าดังกล่าวจะท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น ในช่วง 14 วนัก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูล
ภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผูอ่ื้นทราบ 
จนกวา่จะไดมี้การแจง้ขอ้มูลนั้นใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 ขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัฯก่อนออกไปสู่บุคคลภายนอก ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 
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 การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันตอ้งอยู่ในกรอบของหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีตนได้รับมอบหมาย
เท่านั้น 

 จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลของบริษัทภายในส่วนงานของตนอย่างรัดกุม เพ่ือ
ป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลภายในท่ีส าคญัของบริษทัเปิดเผยออกสู่ภายนอก ก่อนการเผยแพร่อยา่งเป็นทางการ 

 มาตรการลงโทษ หากกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัดงักล่าว บริษทัฯถือเป็นความผิดทางวินัยตาม
ขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา 
การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพจากการเป็นพนักงาน
ดว้ยเหตุ ไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี  

9.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี      

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 อนุมติัใหเ้ลือก บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั  โดยมี 1) นาย
ประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ ทะเบียนเลขท่ี 218  2) น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก  ทะเบียนเลขท่ี 4334  3) นางพรทิพย ์ 
เลิศทะนงศกัด์ิ  ทะเบียนเลขท่ี 7633 และ 4) นางสาวชมาภรณ์  รอดลอยทุกข ์ ทะเบียนเลขท่ี 9211 เป็นผูท้  าหนา้ท่ี
ตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความน่าเช่ือถือ และ
เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีท่ีบริษทัฯ  จ่ายใหส้ านกังานสอบบญัชี ปี 2563 จ านวน 900,000.00 บาท 

- ค่าบริการอ่ืน : ไม่มี 

9.7 การปรับใชห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษทัจดทะเบียน (CG Code) ท่ีก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. มาปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทัแลว้ 
และก าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ทั้ งน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
1/2563 ไดพิ้จารณาหลกัปฏิบติัท่ียงัไม่สามารถหรือยงัไม่ไดน้ ามาปรับใช ้โดยไดบ้นัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของมติ
คณะกรรมการบริษทัแลว้ 

บริษัทได้ปฏิบัติตาม  Code of best practices เป็นอย่างดี  โดยบริษัทได้ท าการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี และได้ปรับปรุง ทบทวน จริยธรรมธุรกิจ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายการบริหารความเส่ียง คู่มือ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเก่ียวกับ
มาตรการต่อตา้นการทุจริต กฎบตัรของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คู่มือการควบคุมภายใน ทั้งน้ีเพ่ือให้
การบริหารงานเป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   
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บริษทัฯมีผลการการประเมิน CG และ AGM  ดงัน้ี 

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

คะแนนเฉล่ียโดยรวม ของการประเมิน CG 88 87 88 91 91 91 

ผลคะแนนการประเมิน AGM 100 100 97 100 100 99 

 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคมและการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการพฒันาชุมชน  สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้มีความเขม้แข็งและอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและเป็นสุข  บริษทัฯจึงก าหนดบทบาทภาระ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานของบริษทัฯท่ีจะตอ้งปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ไวใ้นหลกัจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯยดึถือปฏิบติั                 

ในปี 2563 บริษทัฯจดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานความยัง่ยืน แยกต่างหากจากรายงาน
ประจ าปี สามารถดูขอ้มูลไดจ้าก website : www.cmfrozen.com หวัขอ้ Investor Relations 

นโยบายดา้นต่าง ๆ เพ่ือการพฒันาชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

ก. นโยบายการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯยดึหลกัการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯมุ่งมัน่ในการสร้างความเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมัน่คง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนท่ี
ย ัง่ยนืจากการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและผลประกอบการท่ีดีของบริษทัฯ 

 บริษัทฯเคารพสิทธิของผู ้ถือหุ้น ในการได้รับข้อมูลท่ีจ าเป็นอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยผล
ประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมขอ้มูลสนับสนุนท่ีถูกตอ้งตามความจริง ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 บริษทัฯปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่ การตดัสินใจ
และการกระท าใด ๆ มีการค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกรายและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม 

 บริษทัฯควบคุมให้มีการด าเนินงาน ปฏิบัติตามนโยบายของบริษทั และพฒันาการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ข. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อลูกคา้ 

บริษทัฯมีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ จึงก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
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 บริษทัฯจดัให้มีระบบการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ โดยปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติั 

 บริษทัฯให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 บริษทัฯจดัระบบเพ่ือให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการ หรือการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยด าเนินการอยา่งรวดเร็ว และตอบสนองลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด 

 บริษทัฯควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้ม พ้ืนท่ีภายในและบริเวณโดยรอบอาคารโรงงานและส านกังานให้มี
ความปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของลูกคา้ และผูม้าติดต่องานกบับริษทัฯ 

 บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความประทบัใจ และความพึงพอใจกบัลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บการ
บริการท่ีดีท่ีสุด 

ค. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้  

บริษทัฯประสงค์ให้การจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน และมุ่งหมายท่ีจะพฒันาและ
รักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืกบัคู่คา้ และคู่สัญญาท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการ
ท่ีคู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางดา้นเทคนิค และมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั บริษทัจึงมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
กระบวนการจดัหาสินคา้และบริการ ดงัน้ี 

 บริษทัฯจดัใหมี้การแข่งขนับนขอ้มูลท่ีไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั 

 บริษทัฯจดัใหมี้หลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญา ดว้ยความเท่ียงธรรม 

 บริษทัฯจดัท ารูปแบบสญัญากบัคู่คา้ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

 บริษทัฯจดัให้มีระบบการจดัการและติดตาม เพ่ือให้มัน่ใจวา่ มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาอยา่ง
ครบถว้น และป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 

 บริษทัฯจ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั 

การคดัเลือกคู่คา้ 

บริษทัฯมีนโยบายการคดัเลือกคู่คา้อยา่งมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวิธีการจดัหา เพ่ือประโยชน์
ดา้นการบริหารตน้ทุน ดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพ่ือการด าเนินธุรกิจร่วมกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
น าไปสู่ความกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนืร่วมกนั บริษทัจึงก าหนดแนวทางการพิจารณาดงัน้ี 

1. เป็นคู่ค้าท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคม และให้ความส าคัญและ
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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2. เป็นคู่คา้ท่ีมีสภาพการด าเนินธุรกิจท่ีดี มีสถานะทางการเงินมัน่คง มีสถานประกอบการท่ีสามารถ
ตรวจสอบไดแ้ละมีประวติัการด าเนินกิจการท่ีน่าเช่ือถือ ไม่มีประวติัเส่ือมเสีย อนัเน่ืองมาจากการ
ด าเนินธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย การกระท าการทุจริต หรือมีประวติัการละท้ิงงาน หรืออยู่ในบัญชี
รายช่ือบริษทัตอ้งหา้มของทางราชการและเอกชน 

3. มีผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน มีผลงานท่ีน่าพอใจทั้งคุณภาพ และราคา  

4. สามารถส่งมอบสินคา้และ/หรือบริการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ ตรงตามเวลา และสามารถตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งยดืหยุน่ 

ง. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้  

บริษทัฯด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยบริษทัฯยดึหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯจะไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมะสม 

 บริษทัฯจะด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้
ดว้ยการกล่าวหาคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยความไม่สุจริต และปราศจากขอ้มูลความจริง 

จ. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อเจา้หน้ีดว้ยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯจะปฏิบติัตามเง่ือนไขการค ้าประกนัท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัฯจะควบคุมใหมี้การช าระคืนเงินกู ้และดอกเบ้ีย ให้กบัเจา้หน้ีเงินกูย้ืมทุกประเภทอยา่งครบถว้น
ตามก าหนดเวลา และปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืเงินตามขอ้ตกลง โดยไม่ใชเ้งินกูย้มืไปในทางท่ีขดัต่อ
วตัถุประสงคข์องการกูย้มืเงิน 

 บริษทัฯจะบริหารเงินทุน เพ่ือใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดี
ของบริษทัฯ 

 บริษทัฯจะรายงานและใหข้อ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง และครบถว้นแก่เจา้หน้ี 

 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง บริษทัฯจะรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพ่ือร่วม 
กนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

ฉ. นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 

บริษทัฯตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์และประสงค์ท่ีจะให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจใน
องคก์ร โดยมีบรรยากาศในการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสกา้วหน้าในงานอาชีพอยา่งเท่าเทียมกนั 
บุคลากรจะไดรั้บการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพใหมี้ความรู้ความสามารถอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพ่ือการสร้าง
คุณค่าและด ารงความเป็นเลิศในธุรกิจ บริษทัฯจึงมีนโยบายดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ นโยบายดา้นการ
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พฒันาความรู้และศกัยภาพของพนกังาน นโยบายดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั  และนโยบายดา้นอ่ืน ๆ  
โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯคดัเลือกบุคคลเพ่ือว่าจา้งให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ดว้ยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงคุณสมบัติ
ของแต่ละต าแหน่ง คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นกบังาน  โดยไม่มี
ขอ้กีดกนัเร่ืองเพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา 

 บริษทัฯก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม มีความเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ สภาพและลกัษณะของงาน และผลการปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ การบริหารงาน
และการประเมินผลงานทัว่ทั้งองคก์ร 

 บริษทัฯสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม พฒันาความรู้ ความสามารถ พฒันาศกัยภาพการ
ท างานให้สูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีความกา้วหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน 

 บริษทัฯส่งเสริมให้พนักงานไดรั้บข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งอยู่เสมอ ตามโอกาสอนัควรและเท่าท่ีจะท าได ้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

 บริษทัฯจดัให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเร่ืองการแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลั และ
การลงโทษพนกังานท่ีชดัเจน โดยปฏิบติัดว้ยความสุจริต เป็นธรรม เท่ียงธรรม ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของ
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

 บริษทัฯเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางในการเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท างาน โดยไม่ถือเป็นความผิดทางวินยั ซ่ึงการร้องเรียน ร้องทุกขย์อ่มไดรั้บความคุม้ครอง และถือ
เป็นความลบั โดยขอ้เสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ต่าง ๆ จะไดก้ารพิจารณาอยา่งจริงจงั และหาแนว
ทางแกไ้ขโดยเร็ว 

แนวปฏิบติัค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน 

 ก าหนดค่าตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม ไม่ต ่ากว่ากฏหมายแรงงานก าหนด ค านึงถึงความเหมาะสม 
ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และ
สอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกนั และเป็นค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทาง
ธุรกิจ และการเจริญเติบโตของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 จัดให้มีสวสัดิการต่าง ๆ เช่น โบนัส, ค่าล่วงเวลา, ค่าครองชีพ, ค่าชุดฟอร์มและอุปกรณ์, ค่าเบ้ีย
ประกันภยักลุ่ม, เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, การตรวจสุขภาพประจ าปี และสวสัดิการตาม
กฎหมาย เช่น เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม, เงินสมทบกองทุนทดแทน และผลประโยชน์พนกังาน
เม่ือเกษียณอายุ 60 ปี ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มียอดรวมผลประโยชน์พนักงานตามงบ
การเงิน จ านวน 66,825,443.13 บาท 
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 บริษทัฯจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพช่ือ กองทุนส ารองเล้ียงชีพไทยพาณิชยเ์ป่ียมทรัพย ์ซ่ึงจดทะเบียน
แลว้ ทะเบียนเลขท่ี 77/2540 โดยมี บลจ.ไทยพาณิชย ์เป็นผูจ้ดัการกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
สมาชิกกองทุน มีจ านวน 162 ราย มีเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ รวม 71,350,254.75 บาท  

 จดัหาแหล่งเงินกูซ้ื้อบา้น/ปรับปรุงอาคารในอตัราดอกเบ้ียพิเศษ และแหล่งเงินกูก้องทุนส ารองเล้ียงชีพ  

 ในปี 2563 ผลตอบแทนรวมของพนกังาน จ านวน 231,429,554.85 บาท ประกอบดว้ย เงินเดือน, ค่าแรง, 
โบนสั, ค่าครองชีพ, ค่าล่วงเวลา, ค่าชุดฟอร์มและอุปกรณ์, ค่าประกนัภยักลุ่ม, เงินสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ, เงินสมทบประกนัสงัคม, เงินสมทบกองทุนทดแทน, ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ

 

 

แนวปฏิบติัการพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนกังาน 

 จดัใหมี้การปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ เพ่ือใหเ้ขา้กฎ ระเบียบ ตามคู่มือพนกังาน แผน่พบั 

 จดัให้มีการอบรมภายในบริษทั โดยการเชิญวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุมาบรรยายเก่ียวกบัความปลอดภยัใน
การท างาน การท างานร่วมกัน การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

 จดัส่งพนกังานไปอบรมส านกังานภายนอก เช่น ธรรมนิติ, IOD, สภาวชิาชีพการบญัชีฯ เป็นตน้ 

 ส่งเสริมให้พนกังานไดศึ้กษาเพ่ิมเติม เพ่ือพฒันาความรู้และเตรียมพร้อมการเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการ
งาน 

การฝึกอบรม 

 ในปี 2563 มีจ านวนชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมพนกังาน 10.09 ชัว่โมง/คน/ปี 

ช. นโยบายการปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั  

บริษทัฯตระหนกัดีวา่ความปลอดภยั และสุขอนามยัเป็นความรับผิดชอบขั้นพ้ืนฐานของบริษทัฯ และ
เป็นปัจจยัส าคญัต่อการเติบโตอยา่งย ัน่ยนืขององคก์ร บริษทัฯจึงก าหนดนโยบายท่ีจะเอ้ืออ านวยใหพ้นกังาน
และคู่สญัญาปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย 

 บริษทัฯจะหาแนวทางป้องกนัอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย อนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังาน 
โดยความร่วมมืออย่างจริงจงัของพนักงานทุกคน รวมทั้งหาทางจ ากดัและควบคุมความเส่ียงในการ
ปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยั 

 บริษทัฯจะใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐบาลและองคก์รอ่ืน ในการระงบัเหตุฉุกเฉินหรืออุบติัเหตุอนั
เกิดจากการปฏิบติังานดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมดัระวงั 
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 บริษทัฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคบัต่าง ๆ ในเร่ืองความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด และจะน า
มาตรฐานการจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยั ท่ีน่าเช่ือถือมาใช้บังคบัในกรณีท่ียงัไม่มีกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัก าหนดไว ้

 บริษทัฯจะจดัใหมี้การออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ การจดัท าระเบียบปฏิบติั การวางแผนด าเนินการ และ
การฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ความเขา้ใจและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอในเร่ืองความปลอดภยั
ในการท างาน เพ่ือป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดจากเคร่ืองจกัร วธีิการท างาน หรือโรคภยัต่าง ๆ 

 พนกังานท่ีรายงานตวัเขา้ท างาน โดยมีสารเสพติดผิดกฎหมายอยูใ่นระบบร่างกายหรือมีฤทธ์ิสุรา หรือ
สารเสพติดอ่ืน ๆ ในระดับท่ีสามารถท าให้การปฏิบติังานเสียหายได้ จะตอ้งได้รับโทษทางวินัยตาม
กฎระเบียบของบริษทัฯ 

แนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั 

 จดัวางผงัโรงงานท่ีดี เป็นระเบียบ และเป็นสดัส่วน 

 จดัใหมี้ทางเขา้ - ออกพ้ืนท่ีปฏิบติังานท่ีปลอดภยั 

 ก าหนดเสน้ทางเดินอยา่งเหมาะสม มีความกวา้งพอเหมาะและสะดวก 

 จดัใหมี้ตูห้รือกล่องเก็บเคร่ืองมืออยา่งเหมาะสม และเก็บไวใ้นสถานท่ีท่ีก าหนด 

 กระบวนการผลิตท่ีมีโอกาสเกิดเพลิงไหมห้รือการระเบิดไดง่้าย แยกออกจากบริเวณปฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 มีทางหนีไฟอยา่งเพียงพอ ในกรณีเกิดเหตเุพลิงไหม ้

 จดัระบบแสงสวา่ง และการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

 มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ซกัซอ้มการหนีไฟ การใชเ้คร่ืองดบัเพลิง การใชเ้คร่ืองฉีดน ้ า
ดบัเพลิง และตรวจสอบอุปกรณ์ตา่งๆ ใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

 จดัใหมี้สถานท่ีออกก าลงักายและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจอยา่งเหมาะสม 

 จดัส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น หอ้งสุขาและหอ้งปฐมพยาบาล 

 จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปีของพนกังาน 

 จดัใหมี้การประกนัภยักลุ่มส าหรับพนกังาน 

สถิติอุบติัเหตุจากการท างาน 

 ในรอบปีท่ีผา่นมา สถิติการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นตอ้งหยดุงานเกิน 3 วนั คิดเป็น 2.97 คน / 1,000 คน 

ซ. นโยบายการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชน และสงัคม  

เพื่อรักษาไวซ่ึ้งชุมชนและสงัคมท่ีดี บริษทัฯจึงก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
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 บริษทัฯจะประพฤติปฏิบติัตามสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบท่ีออก
โดยหน่วยงานก ากบัดูแลอยา่งเคร่งครัด และใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐอยา่งสม ่าเสมอ 

 บริษทัฯสนบัสนุนให้พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รับรู้ เขา้ใจ แนวปฏิบติัในการด าเนินงาน เพ่ือการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคม 

 บริษทัฯจะด าเนินโครงการหรือท ากิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามคัคี 
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัชุมชนและสงัคม 

 บริษทัฯจะดูแลป้องกนัมิใหก้ารด าเนินงานของบริษทั ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวติของชุมชน 
และสงัคม  

 บริษัทฯจะสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเน่ืองและจริงจงั 

 บริษทัฯจะร่วมกนัส่งเสริมและสร้างสรรคชุ์มชนและสงัคม สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ชุมชน ทั้งในส่วนของการพฒันาคุณภาพชีวิต  แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการด าเนินงานกบัชุมชน
และสงัคม เพ่ือน ามาปรับปรุงการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

ฌ. นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  

บริษัทฯมีความมุ่งมั่น ท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลกัการ ดงัน้ี 

 บริษัทฯจะบริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และดีกวา่ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

 บริษัทฯมุ่งพฒันากระบวนการด าเนินงาน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตลอดจนทบทวนและ
ประเมินผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 

 บริษทัจะปลูกฝังและส่งเสริมพนักงาน รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้มีความรับผิดชอบ ต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 บริษทัฯจะตระหนกัในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ใหน่้าอยูอ่าศยั เป็นแหล่งตน้น ้ าล า
ธาร จดัให้มีกระบวนการให้ความรู้แก่พนกังานดว้ยการฝึกอบรม เพ่ือให้พนักงานทุกคน ตระหนกัใน
ความส าคญั เกิดความหวงแหน รักษา และใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

 บริษทัฯจะดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนท่ีท่ีด าเนินกิจการ ให้เกิด
ความสมดุลของระบบนิเวศน์อยา่งย ัง่ยนื 

 บริษทัฯจะมีส่วนร่วมในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ท่ีจะส่งผลกระทบ ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 



 

 

70 

 

 

 

 บริษทัฯจะแสวงหาโอกาสในการแลกเปล่ียน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์จากการด าเนินงานกบั
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง 

ญ. นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน  

บริษทัฯมีนโนบายด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล ดงัน้ี 

 บริษทัฯจะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพในเกียรติและศกัด์ิศรี 

 บริษัทฯสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิอนัชอบธรรมของตนในฐานะพลเมือง ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 

  บริษทัฯจะรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภาพ ประวติัการท างาน การ
เปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานสู่สาธารณะ จะท าไดต้่อเม่ือไดรั้บความยนิยอมจาก
พนักงานผูน้ั้น ทั้ งน้ี การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เวน้แต่ไดก้ระท าไปตามระเบียบบริษทัฯ 
หรือตามกฎหมาย 

 บริษทัฯไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

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

ฎ. นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

บริษทัฯมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตามกฎหมาย โปร่งใส ยึดมัน่ในความ
รับผิดชอบต่อสงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกับรรษทัภิบาล และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ไม่
สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ดังนั้น ในปี 2556 บริษทัฯจึงเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในปี 2558 บริษทัฯจดัท านโยบายต่อตา้นการทุจริต
และคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และสมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุน้ส่วนตา้นทุจริตเพ่ือประเทศไทย เพ่ือ
ร่วมรณรงคใ์หทุ้กองคก์รตระหนกัถึงผลกระทบของการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร กล่าวคือ หา้มกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั กระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 
ทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั ทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้ม ไม่วา่ตนจะอยู่
ในฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห้ หรือผูเ้สนอให้ ทั้ งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานเอกชน ท่ีบริษทัฯไดด้ าเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย และตอ้งปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 
หากไม่ปฏิบติัตาม จะไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้และอาจไดรั้บ
โทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

 บริษทัฯให้ความส าคญัในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถน านโยบายต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ มาใชป้ฏิบติัให้เกิดเป็นรูปธรรม ท าการส่ือสาร ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน เก่ียวกบั
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การป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหนา้ท่ีโดยมิชอบ และแนวทางการปฏิบติั เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรมี
ความเขา้ใจและปฏิบติัใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 บริษทัฯใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริต หรือพนกังานท่ีแจง้เร่ืองทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการ
แจง้เบาะแสและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษทัฯก าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและ
รักษาเป็นความลับ ส าหรับพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทฯมีนโยบายไม่ลด
ต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานผูน้ั้น แมว้า่การปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน่นั้นจะ
ท าใหบ้ริษทัฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 บริษัทฯมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม โดยรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต ประเมินความเป็นไปไดใ้น
เร่ืองการทุจริต และพิจารณามาตรการป้องกนัและการควบคุม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือใหม้ัน่ใจได้
วา่บริษทัฯจะสามารถป้องกนัและควบคุมการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 บริษทัฯมีแนวทางการก ากบั ควบคุมดูแล ปรึกษาหารือ เพ่ือป้องกนัและติดตามประเมินผลการปฏิบติั 
ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีก ากบั
ดูแลการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็นประจ า อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตลอดจน
ทบทวน แนวปฏิบติั และขอ้ก าหนดในการด าเนินการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

 บริษทัฯท าการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยจดัท านโยบายการบริหารความ
เส่ียง ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานปกติ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริตและคอร์รัปชัน่ หา
มาตรการและแนวทางป้องกนัความเส่ียง 

 บริษทัฯจะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ทั้งในดา้นการใหห้รือการรับของขวญั  
การบริจาคเพ่ือการกศุล การใหเ้งินสนบัสนุน การช่วยเหลือทางการเมือง การจดัซ้ือจดัจา้ง  การ
บริหารงานบุคคล ตลอดจนการใชจ่้ายเพ่ือการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ ใหลู้กคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง พนกังานของบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย  ตวัแทนทางธุรกิจ ตลอดจนสาธารณชนไดรั้บทราบผา่น
ช่องทางการส่ือสารของบริษทัฯ อาทิ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีเมล ์ โทรสาร รายงานการเปิดเผยขอ้มูล
ประจ าปี แผน่พบั รายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม  การปฐมนิเทศ  ฝึกอบรม  สมัมนา และจดหมาย
ทางไปรษณีย ์

ฏ. นโยบายดา้นการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน 

บริษัทฯจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส  หรือข้อร้องเรียนจากการกระท าผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ หรือการถูกละเมิดสิทธิ หรือมีพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ หรือประพฤติมิ
ชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้งจากกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ซ่ึงการร้องเรียนหรือ
แจง้เบาะแสโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง ถือเป็นความลบั และไม่ถือเป็นความผิด
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ทางวินยักรณีผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสเป็นพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัจะเร่งด าเนินการตรวจสอบ 
และแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว  

ช่องทางท่ีปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูล การรับค าแนะน า การแจง้เบาะแส ร้องเรียน หรือถูกละเมิดสิทธิ 

- ช่องทางท่ีปลอดภยัท่ีพนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งมัน่ใจ เม่ือ
ตอ้งการค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไดโ้ดยทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ คือ www.cmfrozen.com  คลิก นกัลงทุนสมัพนัธ์ คลิก หัวขอ้ต่าง ๆ ท่ี
ตอ้งการทราบ เช่น นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ หรือ จริยธรรมธุรกิจ หรือ นโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการ หรือหวัขอ้อ่ืน ๆ   

- ช่องทางท่ีปลอดภยัท่ีพนักงาน  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ถึงได้อย่างมัน่ใจ  เม่ือตอ้งการ
ร้องเรียน  แจง้ขอ้มูล หรือเบาะแส ท่ีเก่ียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมถึงการถูกละเมิดสิทธิ 
โดยปราศจากความเส่ียงต่อผูแ้จง้ในภายหลงั  โดยส่งขอ้ร้องเรียน แจง้ขอ้มูล หรือเบาะแส  ทาง
ไปรษณียไ์ปท่ี 

 

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  

ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบริษทัฯตระหนกัดีวา่ ขอ้มูลของบริษทัฯทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและมิใช่การเงิน 
ลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการจึงมี
นโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น ตรงกับความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม ่าเสมอ และ
ทนัเวลา  ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ห้ความส าคญัและยึดถือปฏิบติัมาโดยตลอด  บริษทัฯจึงมอบหมายให้ นาย
เทวินทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ์  เลขานุการบริษทั หรือ นายธนะเมศฐ์  สุทธา  นักลงทุนสัมพนัธ์  ท าหน้าท่ี
ติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผูล้งทุนสามารถดู
ขอ้มูลของบริษทัฯไดท้างเวบ็ไซต์ www.cmfrozen.com หรือติดต่อขอทราบขอ้มูลไดท่ี้โทรศพัท์ 02-

634-0061-4 โทรสาร 02-238-4090 หรือท่ี อีเมล:์ cg@cmfrozen.com 

mailto:cg@cmfrozen.com
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การด าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสงัคม 

บริษทัฯมีแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ทิศทางและเป้าหมายหลกัของการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนืมีความสอดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม สอดรับกบั
ความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้เสีย เพ่ือการเติบโตและพัฒนาอย่างย ั่งยืนมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล จึงสรุปการด าเนินงานหลกัในดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกจิ 

ในปี 2563 บริษัทฯมีผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจท่ีส าคัญ สามารถแบ่งปันคุณค่าด้าน
เศรษฐกิจใหก้บักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)* 

รายไดจ้ากการขาย ช่วยในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 1,096.53 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม เพ่ือเสริมสร้างมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 1.15 

เงินเดือนและค่าแรง เพื่อตอบแทนพนกังาน** 231.43 

ค่าฝึกอบรมพนกังาน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและคุณค่าของพนกังาน 0.43 

ภาษีต่าง ๆ ท่ีจ่ายใหก้บัภาครัฐอนัจะใชไ้ปในการพฒันาประเทศต่อไป*** 0.82 

* ขอ้มูลจากงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2563 

** ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวสัดิการ เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ประกนัสงัคม 

*** ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีบ ารุงทอ้งถ่ิน ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย และภาษี
หกั ณ ท่ีจ่าย 

การด าเนินงานด้านสังคมและชุมชน 

บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการอยูร่่วมกนักบัชุมชน และสงัคมโดยรอบ โดยมีกรอบนโยบายในการ
ช่วยเหลือสงัคม ชุมชน เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี เกิดความร่วมมือ และสนบัสนุนการด าเนินงานของ
องค์กรจากชุมชนและสังคม ลดทอนความขดัแยง้ บรรเทาความรุนแรงของปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน อนาคต เสริมสร้าง
ความเขา้ใจ สร้างช่ือเสียงและเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัสังคม โดยกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการนั้น ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
องค์กรกบัการพฒันาชุมชนและสังคมร่วมกนั ซ่ึงจะท าให้ชุมชนเกิดความเช่ือมัน่และมอบความไวว้างใจให้กบัองค์กร 
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีแนบแน่นและเป็นหุน้ส่วนทางความส าเร็จให้กนัและกนัอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงในปี 2563 นั้น
บริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชน ดงัน้ี 

- โครงการร่วมดว้ยช่วยกนัต่อตา้นการแพร่ระบาดของโควิด-19   ปี 2563  เป็นปีท่ีเกิดโรคอุบติัใหม่ โควิด-19  
แพร่ระบาดทัว่โลก  ส่งผลกระทบกบัการด าเนินชีวิตและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมอยา่งไม่เคยมีมาก่อน  ในแง่
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ของการป้องกนัการแพร่ระบาดทั้ งภาครัฐ เอกชนและชุมชนตอ้งร่วมดว้ยช่วยกันทุกภาคส่วนในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาด บริษทัฯซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและมีพนกังานค่อนขา้งมากจึง
ไดท้ ากิจกรรมร่วมบริจาคชุดส าหรับให้พนกังานเจา้หน้าท่ีไดใ้ส่ปฏิบติังานตรวจคดักรองโรค โดยไดม้อบชุด
กาวน์ให้กบัหน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอสนัทราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอสนัทราย  และ
หน่วยงานเจ้าหน้าท่ี  อสม. ในหมู่บ้านใกล้เคียงโรงงาน รวม  700 ชุด และมอบชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลนครพิงค ์โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลแม่แตง โรงพยาบาลพร้าว และโรงพยาบาลสันก าแพง  
รวม 250 ชุด เพ่ือใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีไดส้วมใส่ปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั 

- กิจกรรมบริจาคโลหิต  บริษทัฯไดร่้วมกบัสภากาชาดไทย รับบริจาคเลือดจากพนกังานของบริษทั เพ่ือเป็นส่วน
หน่ึงในการจดัหา และร่วมบริจาคโลหิต  ซ่ึงทางบริษทัไดท้ าเป็นประจ าทุกปี  โดยในปี  2563  จดัข้ึน  3 คร้ัง ทั้ง 
2 โรงงาน ในเดือน  พฤษภาคม , สิงหาคม  และกนัยายน  ไดโ้ลหิต  43,400  ซีซี   และมียอดโลหิตท่ีไดบ้ริจาค
สะสมทั้ งหมด  จ านวน  411,450  ซีซี   เพ่ือทางศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้น าโลหิตท่ี
ไดรั้บบริจาค ไปใชป้ระโยชน์ในวงการแพทย ์เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษยต์่อไป 

- กิจกรรมวนัแรงงานแห่งชาติ   ตามแผนด าเนินงานของจงัหวดัเชียงใหม่  จะมีการจดังานวนัแรงงานประจ าปี  
แต่เน่ืองดว้ยมีเหตุการณ์ระบาดของโควิด-19  ท าให้กิจกรรมดงักล่าวตอ้งยกเลิกไป  จะอยา่งไรก็ตามหน่ึงใน
แผนการท างานเดิมท่ีวางไวคื้อ  การร่วมบริจาคเพ่ือท าบุญซ่ึงบริษทัฯและพนกังานไดร่้วมในกิจกรรมวนัแรงงาน
แห่งชาติดงักล่าว  โดยไดร้วบรวมน ากองผา้ป่าไปร่วมกบัทางส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั
เชียงใหม่  เพ่ือน าไปทอดถวาย  ณ วดัลฏิัวนั ( วดัพระนอนขอนตาล )  อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ ในวนัท่ี 1 

พฤษภาคม 2563   วดัเดิมท่ีไดร่้วมกิจกรรมเม่ือปีท่ีผ่านมา    เพ่ือเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ ์ประเพณี
วฒันธรรม ของทอ้งถ่ิน และเป็นการท านุบ ารุงพระพทุธศาสนา  

- กิจกรรมองค์กรตน้แบบสวมหมวกนิรภยั 100%   บริษทัมุ่งให้ความส าคญัดา้นความปลอดภยัของพนักงาน
ตลอดมา  โดยในหลายปีท่ีผ่านมาบริษทัได้ร่วมกิจกรรมกับหลายหน่วยงาน  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนสร้าง
จิตส านึกใหพ้นกังานมีการสวมใส่หมวกนิรภยัในการขบัข่ีรถ  ในปี  2563  บริษทัไม่ไดท้ ากิจกรรมร่วมกบัหน่วย
ต่างๆ เน่ืองจากมีการระบาดของโรคโควดิ-19  แต่บริษทัก็ไดท้ ากิจกรรมส่งเสริมใหพ้นกังานมีการสวมใส่หมวก
นิรภยัในการขบัข่ีอยา่งต่อเน่ืองภายในบริษทัเอง  โดยไดจ้ดังานสัปดาห์ความปลอดภยั  ให้ความรู้ดา้นการขบัข่ี  
การติดป้ายแบนเนอร์รณรงคก์ารขบัข่ีปลอดภยัท่ีดา้นหนา้บริษทัและภายในบริเวณท่ีจอดรถของพนกังาน  การ
สุ่มตรวจการสวมใส่หมวกนิรภยัในการขบัข่ีรถมาท างานของพนกังาน  เพ่ือเป็นการกระตุน้เตือนใหพ้นกังานให้
ความส าคญัและปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง  เพ่ือความปลอดภยัของตวัพนกังานเอง 

- สืบสานประเพณีทอ้งถ่ิน  ถึงแมว้า่ในปี  2563  จะมีการระบาดของโรคโควดิ-19 จนส่งผลกระทบใหทุ้กคนตอ้ง
ด าเนินชีวิตตามแนวทางวิถีใหม่ “ New Normal ”   ในช่วงท่ีการกระจายของโรคลดน้อยลง  บริษทัเองก็ไดจ้ดั
กิจกรรมร่วมกบัชุมชนตามความเหมาะสม  โดยในปีน้ีไดร่้วมท าบุญทอดกฐินกบัผูน้ าชุมชน  บา้นสันป่าสัก  
ต าบลหนองจ๊อม   น ากฐินไปทอดถวายท่ีวดัสนัทรายมูล  อ าเภอสนัทราย  และไดร่้วมกบัผูน้ าชุมชนในการติดตั้ง
แผงโซล่าเซล   ใหก้บัศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขหมอกควนัจากไฟป่า  ในพ้ืนท่ีป่าชุมชนของเขตเทศบาล
แม่แฝกใหม่   ซ่ึงท่ีตั้งศูนยไ์ฟฟ้าเขา้ไม่ถึงเพ่ือใหเ้จา้หนา้ไดป้ฏิบติังานอยา่งสะดวกมากข้ึน 
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การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯส่งเสริมให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมและเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่ือสาร ใหค้วามรู้ สนบัสนุนและสร้างจิตส านึกแก่พนกังาน รวมถึง
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ในการบริหารการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร  

บริษทัฯตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มจึงไดจ้ดัตั้งระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือมุ่งลดผลกระทบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ 
ปฏิบติัตามนโยบาย โดยท่ีผา่นมาไดมี้การด าเนินกิจกรรมภายใตข้อบข่ายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯไดมี้การด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มโดยไดจ้ดัให้มีการตรวจวดัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสวา่ง การกระจายของสารเคมี 
ตลอดจนคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีปล่อยออกนอกโรงงาน ซ่ึงผลการตรวจวดัผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กฎหมายก าหนด และไดมี้การจดัท ารายงานเพื่อจดัส่งให้แก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่างๆ ภายใน
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

 บริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยไดด้ าเนินการพฒันา ปรับปรุง ระบบการ
จดัการน าน ้ าเสียกลบัมาใชใ้หม่ภายในโรงงาน เช่น การลา้งถนน การผสมปูนขาวส าหรับเติมกลบั
เขา้ระบบบ าบดัโดยไม่ใชน้ ้ าใหม่  การใชใ้นระบบเคร่ืองรีดตะกอน   รวมถึงใชร้ดสนามหญา้ของ
บริษทั   ตลอดจนกิจกรรมน าน ้ าในกิจกรรมการผลิตหน่ึงหมุนเวียนไปใชใ้นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีไม่
มีผลกระทบกบัตวัผลิตภณัฑ ์ ก่อนรวบรวมน ้ าเขา้ระบบบ าบดั   ทั้งน้ีเพ่ือลดการปล่อยน ้ าหลงัการ
บ าบัดลงสู่ส่ิงแวดล้อมและลดการใช้น ้ าใหม่ในกิจกรรมท่ีสามารถใช้น ้ าหลังการบ าบัดของ
โรงงานเองได ้   

 กิจกรรม Cm ผกัปลอดภัยด้วยใช้น ้ า Re-used   ให้พนักงานปลูกผกัโดยใช้น ้ าหลังการบ าบัด
ส าหรับน ามารดผกั  ช่วยสร้างความสันพนัธ์ท่ีดีกบักลู่มพนักงาน  ไดผ้กัท่ีปลอดภยัน ากลบัไป
รับประทานท่ีบา้นและเป็นการใชป้ระโยชน์จากน ้ าหลงัการบ าบดั  โดยในปีน้ีมีการน าน ้ าหลงัการ
บ าบดักลบัมาใชใ้หม่ร้อยละ  6.13   เพ่ิมมากข้ึนจากปีท่ีผา่นมา  และมีแผนการท างานในการน าน ้ า
กลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากข้ึนในปีถดัไปดว้ย   

 กิจกรรมการสุ่มส ารวจชุมชนรอบขา้งโรงงาน  ท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมของ
โรงงาน   โดยในปีน้ีอาจไม่ได้มีรูปแบบการประชุมแต่ก็มีการประสานงานกับผูน้ าท้องถ่ิน  
แลกเปล่ียนขอ้มูลเพ่ือการปรับปรุง  ใหส้อดคลอ้งกบัด าเนินชีวิตตามแนวทางวถีิใหม่   และมีการ
ปรับปรุงด าเนินการเพ่ือไม่ให้กระทบกบัชุมชนในทุกๆดา้น  โดยปี 2563  ไดด้ าเนิกการขุดลอก
คลองระบายน ้ าท่ีรับน ้ าหลงัการบ าบดัของโรงงานระบายลงสู่ล าเหมืองเพ่ือให้ชาวบา้นมีการใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป 

 บริษทัฯไดเ้ชิญประชุมกลุ่มเกษตรกรเล้ียงววันมท่ีมีส่วนในการรับผลิตภณัฑ์ตกเกรด  ตลอดจน
เศษเหลือจากกระบวนการผลิตของบริษทั เพ่ือไปใชเ้ป็นอาหารส าหรับเล้ียงสัตว ์เพื่อให้ทราบถึง
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เง่ือนไข การจดัการดูแลต่างๆเบ้ืองตน้ ไม่ให้มีผลกระทบกบัชุมชนทั้งในระหวา่งการขนส่งออก
จากโรงงาน   ตลอดรวมถึงการใชง้านท่ีฟาร์ม  ให้มีการใชป้ระโยชน์จากสินคา้ดงักล่าวไดสู้งสุด  
โดยมุ่งเนน้ให้ความส าคญัก าหนดให้รถท่ีมาขนส่งเศษของโรงงาน  มีการติดตั้งระบบเก็บน ้ า  จดั
ให้มีการตรวจเช็ครถก่อนออกจากโรงงานทุกคนั  เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการตกหล่นในระหว่าง
ขนส่ง 

บริษัทฯได้ด าเนินกิจกรรมโครงการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเน่ือง กระตุ ้นให้พนักงานมี
จิตส านึกอนุรักษ์ พลงังานภายในองค์กร รวมถึงการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ ซ่ึงในปี 2563  บริษทัฯไดมุ่้งด าเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน ดงัน้ี 

 มาตรการอนุรักษ์พลงังานในระบบแสงสวา่ง โดยในปีน้ีไดด้ าเนินการเปล่ียนหลอด LED  พ้ืนท่ี
ผลิตและส านักงาน  และมีแผนงานทะยอยเปล่ียนในพ้ืนท่ีทัว่ๆไปในอาคารและแนวถนนดา้น
นอกโรงงาน  เพื่อลดการใชง้านหลอดแบบเดิมให้เหลือน้อยท่ีสุด  จากการประเมินโดยวิธีการ
ตรวจวดัการใชพ้ลงังานพบวา่มีการใชพ้ลงังานลดลงเม่ือเทียบกบัหลอดแบบเดิม  

 การบริหารจดัการเปิด-ปิดระบบเคร่ืองท าความเยน็   ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีการใชพ้ลงังานสูง
ท่ีสุดในโรงงาน   โดยมีการบริหารจดัการปิดเคร่ืองท าความเยน็ในช่วงท่ีค่าไฟฟ้าแพงและไม่มี
การเปิดประตูใชง้านห้องเยน็  บริหารช่วงระยะเวลาการปิดเคร่ืองให้สอดคลอ้งกบัแผนการผลิต
และสภาพอากาศ  โดยไม่ให้มีผลกระทบกบัการควบคุมอุณหภูมิของระบบ    ตลอดรวมถึงการ
จดัการเปิด-ปิดเคร่ืองเติมอากาศ  ของระบบบ าบดัน ้ าเสีย  ให้สอดคลอ้งกบัปริมาณการผลิตและ
ปริมาณน ้ าเสียท่ีส่งเขา้บ าบดั   โดยไม่มีผลกระทบกบัคุณภาพการบ าบดัน ้ าเสียหลงัการบ าบดัดว้ย   
จากการด าเนินกิจกรรมดงักล่าวพบวา่มีการใชพ้ลงังานลดลงอยา่งชดัเจน   

 Clean Energy For Life  ในช่วงปลายปี 2563  บริษทั ไดด้ าเนินการติดตั้งระบบพลงังานสะอาด  
Solar  roof  top  ในทั้ง 3  ส่วนของอาคารโรงงานและหอ้งเยน็   ก าลงัการผลิตติดตั้ง  2.47  เมกกะ
วตัต์  ซ่ึงจะเร่ิมเดินเคร่ืองใช้งานอย่างเต็มรูปแบบช่วงตน้ปี  2564  เป็นตน้ไป  ถือเป็นการน า
เทคโนโลยสีะอาดมาใชเ้พื่อลดการใชพ้ลงังานโดยรวมของโรงงาน 

จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ภาพรวมพบวา่มีการใชพ้ลงังานลดลงและจากการจดักิจกรรมภายในของโรงงาน
เอง  เช่นงานสปัดาห์ความปลอดภยัและอนุรกษพ์ลงังานก็พบวา่  พนกังานใหค้วามส าคญัในการร่วมกิจกรรม  ตอบค าถาม  
การจดับอร์ด  การส่งเรียงความ  รวมถึงการน าความรู้จากกิจกรรมต่างๆท่ีเราจดัไปประยกุต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนัดว้ย  ซ่ึง
ถือวา่เกิดประโยชน์โดยรวมกบัพนกังาน  องคก์ร และประเทศ 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 

บริษทัฯให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังาน 
จึงได้ก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผู ้ปฏิบัติงานและผู ้บริหารไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร มีการ
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ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัฯให้เกิดประโยชน์ และมีการพฒันาระบบการควบคุมภายในท่ีดีเก่ียวกับ
การเงินและการบญัชี รวมทั้งระบบการรายงานท่ีมีประสิทธิผล 

การตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยนายวรีะวฒัน์ สกุลมีฤทธ์ิ ท าหนา้ท่ีเป็นหัวหนา้หน่วยงาน มีสาย
การรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบัติงานหลกั และกิจกรรม
ทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯไดด้ าเนินตามแนวทางท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของบริษทัตามสายงานการบงัคบับญัชา 

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียง  และเห็นว่ากระบวนการดังกล่าว เป็น
องคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสุดของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงจดัใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ    โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ก าหนดนโยบาย  วตัถุประสงค ์กลยทุธ์ในการ
บริหารความเส่ียง และระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้รวมทั้งช้ีแจงเร่ืองเหล่าน้ีให้ทุกคนในองค์กรไดรั้บทราบ 
เพ่ือจะไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและเป็นการสร้างวฒันธรรมในการบริหารความเส่ียงให้เกิดในทุกระดบัของบริษทั 
ใหส้ามารถน าไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ใหท้นัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้เป็นการปฏิบติังานบน
พ้ืนฐานของการบริหารความเส่ียง รวมทั้ งดูแลให้มีการก าหนดวิธีติดตามผลการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
เน่ืองจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีส าคญัต่อความส าเร็จของการบริหารความเส่ียงและก าหนดให้ตอ้งรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า 

12. รายการระหว่างกนั 

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

บริษทัฯมีนโยบายการก าหนดราคาขายสินคา้ใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบั
ท่ีวิญญูชนพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ส าหรับขั้นตอนการท ารายการระหว่างกนันั้น เป็นไป
ตามกลไกทางธุรกิจทุกประการ ทั้ งในดา้นการก าหนดราคา การให้ส่วนลด การให้เครดิต โดยเจา้หน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบโดยตรง  โดยการอนุมติัของผูบ้ริหาร ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่มีส่วนในการอนุมติัดงักล่าว อยา่งไรก็
ตาม การก าหนดราคา การให้ส่วนลด และการใหเ้ครดิต เป็นไปตามกลไกตลาด ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกนักบั
ลูกคา้ของบริษทัทุกราย 
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ในอนาคตบริษทัฯ ยงัคงท ารายการระหวา่งกนัต่อไป โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัจะไดรั้บเป็นหลกั 

บริษทั ซี ที พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากดั  

เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั เช่าอาคารส านกังานจากบริษทั พ้ืนที 

จ านวน 30 ตารางเมตร อตัราค่าเช่าเดือนละ 7,500 บาท โดยในปี 2563 บริษทัไดรั้บค่าเช่าอาคารส านกังาน รวมเป็นเงิน 

ทั้งส้ิน 90,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

 

 

 

ส่วนที ่3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

 1) งบการเงนิ 

 ก. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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หมายเหตุ  ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีย้อนหลงั 3 ปี เป็นแบบไม่มเีง่ือนไข 
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ข. หลกัเกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภา
วชิาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยซ่ึงก าหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณ
การและก าหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมทั้ งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบ
การเงินดงักล่าวตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าตวัเลขประมาณ
การข้ึนจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีไดก้ระท าไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 

งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผย
เป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

บริษทัแสดงงบการเงินเป็นสกลุเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัด
เศษเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกับาทยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

เพื่อความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงไดมี้การแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินท่ีจดัท าเป็นภาษาไทย 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับรวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซ่ึงมีผลบังคบัใชส้ าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน                
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 



 

 

84 

 

 

 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกับ
วิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทาง
การเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
บริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจดัประเภท
เงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยผูบ้ริหาร
ของบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาแลว้วา่ ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวไดส้ะทอ้นมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนแล้ว ดังนั้ น การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจึงไม่มี
ผลกระทบต่อการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต โดยบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัจะใช้
วธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - บริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ีเข้าท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ลือก
การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติัส าหรับรายการตราสารอนุพนัธ์โดยส่วนใหญ่ 

บริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบการเงิน        ปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบับน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
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แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญา
เช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคง
ตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั    

2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิ มในหรือ
หลังวันที่          1 มกราคม 2564 

ในระหวา่งปี 2563 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จ านวนทั้งส้ิน 
16 ฉบบั ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของความมีสาระส าคญั 
ค านิยามของธุรกิจ และขอ้ก าหนดทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 

นอกจากนั้นในเดือนมกราคม 2564 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินซ่ึงปรับปรุงจากปี 2563 จ านวน 5 ฉบบั ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป (ยกเวน้เร่ืองการ
ยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับCOVID 19จะมีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มิถุนายน 2563) ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวเกิดจากการแกไ้ขหรือปรับปรุงหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยนิยอมลดค่าเช่า
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ซ่ึงเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้และขอ้ก าหนดทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูปอตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิง-ระยะท่ี 2  

ผูบ้ริหารของบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของบริษทัเม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบ
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินของบริษทัมีดงัน้ี 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง                   
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้ค านวณ
โดยวิธี       ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ซ้ือสินคา้นั้น เช่น       ค่าภาษีอากร ค่าขนส่งหักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีได้รับคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของ
สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายอื่นทางตรง และค่า
โสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกติ  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดวา่
จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นเพ่ือใหสิ้นคา้นั้นส าเร็จรูปและค่าใชจ่้ายในการขาย 

ณ วนัส้ินปีบริษัทจะพิจารณาสภาพของสินค้าส าเร็จรูป เพ่ือพิจารณาประกอบว่าจ านวนเงินค่าเผื่อสินค้า
เส่ือมสภาพท่ีตั้งไวเ้พียงพอและเหมาะสมแลว้  

เงนิลงทุน 

นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงบริษัทถือเป็นเงินลงทุนเพ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่า
ยติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพย์
เป็นรายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)   
บริษทัใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) บริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ หลงัจาก
นั้น บริษทัจะบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้
มี) 
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บริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจากบญัชี 

 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน สินทรัพยทุ์กประเภทยกเวน้ท่ีดินแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยราคาทุนเดิมหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

 จ านวนปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5 - 10 

ยานพาหนะ 5 

อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งส านกังาน 5 

การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในระหวา่งงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการเปล่ียน
แทนส่วนประกอบของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกรวมไวใ้นราคาตามบัญชีของสินทรัพยเ์ม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  ในอนาคตท่ีจะไหลเขา้สู่บริษทัจะมีมูลค่าสูงเกินกวา่มาตรฐานการใชป้ระโยชน์
เดิมของสินทรัพยท่ี์มีไวต้ั้งแต่ตน้เม่ือไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีอยูใ่นปัจจุบนั ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนเทนจะถูกตดัค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

เม่ือมีการขายหรือเลิกใชง้านสินทรัพย ์บริษทัจะบนัทึกตดัราคาทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยน์ั้นออก
จากบญัชีและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์หล่านั้นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

อาคารระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ งแสดงในราคาทุนโดยท่ียงัไม่มีการตัดค่าเส่ือมราคา
จนกระทัง่สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จและพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน และค่าตดัจ าหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม บริษทัคิดค่าตดั
จ าหน่ายส าหรับสินทรัพยด์งักล่าวโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านของสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 5 - 10 ปี 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์
ท่ีไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือ
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคา
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ใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาด
ว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการ
ประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษัทใช้แบบจ าลองการ
ประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะท้อนถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้น ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจใน
การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหากในการประเมินการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือ
ลดลง บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจาก
การรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไป
ยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที  

รายการบัญชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการและ
แปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินใหเ้ป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายช าระ
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สัญญาเช่า 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า บริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สญัญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์
ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัประเมินอายสุญัญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสญัญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่อง
สัญญาเช่าท่ีมีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่ง
สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ 
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
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บริษัทในฐานะผู้เช่า 

บริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่าระยะ
สั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) 
บริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสญัญาเช่าตามการจ่าย
ช าระตามสญัญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุง
ดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ยจ านวนเงินของ
หน้ีสินตามสญัญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ 
วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขนยา้ย
สินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสัญญา
เช่าหรืออายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้น
กวา่ ดงัน้ี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่า จ านวนเงินท่ีคาดวา่
จะจ่ายภายใตก้ารรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญา
เช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันี
หรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

บริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิม ณ 
วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนัยของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก าหนดได้ ทั้ งน้ีอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพ่ิมอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสม
ตามระยะเวลาของสญัญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะ
เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี 
มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การ
เปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมมูีลค่าต า่ 
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 สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้ งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
จะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่โดย
พิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บั
ผูใ้หเ้ช่า         จะจดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทน
จูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า)จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 

 

ผลประโยชน์ของพนกังาน  
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  
โครงการสมทบเงิน 

บริษทัและพนกังานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  
บริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือวา่เงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

บริษัทค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
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ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ 
หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประมาณการหนีสิ้น   

บริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือ
จากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลใหต้อ้งเกิดการไหล
ออกของทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ี
จะไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดว่าจะไดรั้บอยา่งแน่นอนเม่ือไดจ่้ายช าระ
ประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 

การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือบริษัทได้โอนอ านาจ
ควบคุมในสินคา้ดงักล่าวให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ ลูกหน้ีการคา้จะถูกรับรู้เม่ือสินคา้ไดมี้
การส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ ณ สถานท่ีท่ีลูกคา้ก าหนดและบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บส่ิงตอบแทนตามเง่ือนไขระยะเวลา
การรับช าระเงิน รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์าง
การเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้ดว้ยวธีิเสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 

 

ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทาง
ภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ี
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการ
ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีช าระแลว้ในระหวา่งปี
ของแต่ละปี 

เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการ
เฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม 
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั บริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน
ดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ  

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

บริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษทัในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย  

บริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือ
รับกระแส   เงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็น
การรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า 
ทั้ งน้ี        ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย
มูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 



 

 

93 

 

 

 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้ เงิน
ลงทุนใน     ตราสารทุนซ่ึงบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดท้างการเงินในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  

สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือบริษทัถือครองสินทรัพย์
ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือขายสินทรัพยท์างการเงิน
และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ
สินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีม่กีารก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารทุน) 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก บริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พ่ือคา้ เป็น
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดั
ประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้ใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการ
ไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน บริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มี
ขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงนิ 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ บริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหัก
ตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียที่แทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสิน
ทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณ
มูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้น
ดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน 
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การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุด
ลง หรือได้มีการโอนสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้ น รวมถึงได้มีการโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้า่จะไม่มีการโอน
หรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระ
ผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่
จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็น
สาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชี
ดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนค านวณจากผลตา่งของกระแสเงินสดท่ีจะ
ครบก าหนดช าระตามสญัญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บช าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 
ในกรณีท่ีความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญันับตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก 
บริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน 12 

เดือนขา้งหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญันับตั้งแต่การรับรู้
รายการเร่ิมแรก บริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอด
อายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน 

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

 นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทับันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วเิคราะห์อายหุน้ี  
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ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

บริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ คือ สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียน บริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายสุัญญาคงเหลือมากกวา่ 12 เดือนและยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายใน 12 
เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อ่ืนเป็นสินทรัพย์
หมุนเวยีน หรือหน้ีสินหมุนเวยีน 

การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

เพ่ือวตัถุประสงคข์องการบญัชีป้องกนัความเส่ียง บริษทัจดัประเภทของการป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี 

- การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม ในกรณีท่ีมีการป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชี หรือสญัญาผกูมดัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

- การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ในกรณีท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของกระแสเงินสด ซ่ึงเกิดจาก
ความเส่ียงเฉพาะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชีหรือรายการท่ีคาดการณ์ไวท่ี้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากท่ีจะเกิดข้ึน หรือความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในสญัญาผกูมดัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

ณ วนัท่ีเร่ิมก าหนดความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง บริษทัตอ้งมีการก าหนดและจดัท าเอกสารอยา่งเป็นทางการ
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงจะใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง และวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์การ
บริหารความเส่ียงในการด าเนินการป้องกนัความเส่ียง 

รายละเอียดของเอกสารดงักล่าวซ่ึงไดจ้ดัท าตั้งแต่วนัเร่ิมตน้การป้องกนัความเส่ียงและไดป้รับปรุง อยา่งต่อเน่ือง กล่าวถึง
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง ลกัษณะของความเส่ียงท่ีจะป้องกนั และวธีิท่ีบริษทัใช้
ในการประเมินประสิทธิผลของความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงการวเิคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มี
ประสิทธิผล และวธีิก าหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเส่ียง  

ความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงจะเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดของการ
ประเมินประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงทุกขอ้ต่อไปน้ี 

- มีความสมัพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหวา่งรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง และเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง  
- ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัในการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีเป็นผลมาจากความสมัพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจนั้น 

- อตัราส่วนการป้องกนัความเส่ียงของความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวเท่ากบัอตัราส่วนของปริมาณของ
รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงกิจการท าการป้องกนัความเส่ียงจริง ต่อปริมาณของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความ
เส่ียงซ่ึงกิจการไดใ้ชป้้องกนัความเส่ียงจริง 

บริษทับนัทึกรายการป้องกนัความเส่ียงท่ีเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ส าหรับการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี  

การบัญชีป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายตุิธรรม 

บริษทัพิจารณากรณีท่ีเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี   
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หากเป็นการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงจะ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เช่นเดียวกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมเฉพาะส่วนของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของรายการ
ท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง 

หากเป็นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ี
มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง
ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัใชร้าคา
เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
ในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดง
ในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ี
ประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือส าหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนของบริษทั โดยส่วนใหญ่อา้งอิงจากขอ้มูลเชิงเทคนิคของสินทรัพยน์ั้น และรวมถึงการพิจารณาการตดัจ าหน่าย
สินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
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นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย์
นั้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีชาวไร่ ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้น
เครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้ งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะ
เศรษฐกิจของ บริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและ
ไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั
แปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนัของ
สินคา้คงเหลือเป็นเกณฑ ์มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บหมายถึง มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขาย หักดว้ยตน้ทุน
ส่วนเพ่ิมจากการท าต่อเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูป หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการท าให้สินคา้นั้นพร้อมขายไดใ้น
ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี
ไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่
ละช่วงเวลา 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรา
มรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั ไม่
วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัยงัหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบั
บริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ พนกังานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหา
ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

  ค. สรุปงบการเงนิ 

สรุปงบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย : พนับาท) 
 

สินทรัพย์ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 % 2562 % 2563 % 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

122,347 

 

7.9 

 

180,331 

 

11.6 

 

147,610 

 

9.7 

  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 190,107 12.2 191,212 12.3 241,513 15.9 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 139,481 8.9 109,318 7.1 78,295 5.2 

  ลูกหน้ีชาวไร่ 8,059 0.5 17,672 1.1 21,918 1.4 

  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น   13,600 0.9 6,930 0.5 

  สินคา้คงเหลือ 613,175 39.3 499,857 32.3 461,114 30.4 

  สินทรัพยส์ญัญาอนุพนัธ์     24,678 1.6 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,073,169 68.8 1,011,990 65.3 982,058 64.7 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 37,500 2.4 37,500 2.4 - - 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,128 1.4 22,128 1.4 22,128 1.5 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์-สุทธิ 379,019 24.3 425,476 27.5 455,562 30.0 

เงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน 25,359 1.6 25,359 1.6 25,359 1.7 

สินทรัพยไืม่มีตวัตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8,843 0.6 9,689 0.6 8,726 0.6 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,928 0.7 15,033 1.0 19,719 1.3 
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ภาษีเงินไดร้อขอคืน     1,932 0.1 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,052 0.2 2,094 0.1 2,160 0.1 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 485,829 31.2 537,279 34.7 535,586 35.3 

รวมสินทรัพย ์ 1,558,998 100.0 1,549,269 100.0 1,517,644 100.0 

 

(หน่วย : พนับาท) 
หนีสิ้น และ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 % 2562 % 2563 % 

หน้ีสินหมุนเวยีน 

    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

 

70,574 

 

4.5 

 

54,728 

 

3.5 

 

74,317 

 

4.9 

    หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีครบ  
            ก าหนดช าระในหน่ึงปี 

 

960 

 

0.1 

 

1,575 

 

0.1 

 

1,253 

 

0.1 

    ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,759 0.5 8,272 0.5 - - 

    หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์     16 0.0 

    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,663 0.2 3,569 0.2 3,517 0.2 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 82,956 5.3 68,144 4.4 79,102 5.2 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 

    หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 

1,687 

 

0.1 

 

1,931 

 

0.1 

 

679 

 

0.1 

    ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์
พนกังาน 

49,643 3.2 69,324 4.5 66,825 4.4 

         รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 51,330 3.3 71,255 4.6 67,504 4.5 

รวมหน้ีสิน 134,286 8.6 139,399 9.0 146,606 9.7 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

    ทุนเรียนหุน้-มูลค่า หุน้ละ     
        1 บาท ทุนจดทะเบียน    
        381,145,725 หุน้ ในปี 2559-2561 

    หุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 

        381,145,725 หุน้ ในปี 2559 - 2561    

 

 

 

 

 

381,146 

 

 

 

 

 

24.5 

 

 

 

 

 

381,146 

 

 

 

 

 

24.6 

 

 

 

 

 

381,146 

 

 

 

 

 

25.1 

    ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 68,000 4.4 68,000 4.4 68,000 4.5 

  ก าไรสะสม 

      -จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 

 

38,115 

 

2.4 

 

38,115 

 

2.5 

 

38,115 

 

2.5 

      -ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 937,451 60.1 922,610 59.6 901,600 59.4 

 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้     -17,824 -1.2 
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รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,424,712 91.4 1,409,870 91.0 1,371,037 90.3 

รวมหน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุน้ 1,558,998 100.0 1,549,269 100.0 1,517,644 100.0 

 

สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย : พนับาท) 
 

รายการ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 % 2562 % 2563 % 

รายไดจ้ากการขาย 1,265,509 100.0 1,163,257 100.0 1,096,527 100.0 

ตน้ทุนขาย (1,018,938) (80.5) (1,021,760) (87.8) (949,009) (86.6) 
ก าไรขั้นตน้ 246,571 19.5 141,497 12.2 147,519 13.5 

   ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 19,173 1.5 39,209 3.4 (25,232) (2.3) 
   รายไดอ่ื้น 12,034 1.0 7,842 0.7 8,586 0.8 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 277,778 21.9 188,547 16.2 130,873 11.9 

   ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (79,402) (6.3) (70,852) (6.1) (62,036) (5.7) 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (83,144) (6.6) (80,059) (6.9) (71,327) (6.5) 
รวมค่าใชใ้นการขายและบริหาร (162,546) (12.9) (150,911) (13.0) (133,363) (12.2) 
ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมด าเนนิงาน 115,232 9.1 37,636 3.2 (2,490) (0.2) 
   รายไดท้างการเงิน 4,170 0.3 4,355 0.4 3,379 0.3 

    ตน้ทุนทางการเงิน (206) - (218) - (148) (0.0) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 119,196 9.4 41,773 3.6 741 0.1 

   รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ (21,714) (1.7) (7,009) (0.6) 407 0.0 

ก าไรส าหรับปี 97,482 7.7 34,765 3.0 1,148 0.1 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.26  0.09  0.003  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

     ผลก าไรจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 

หกั ผลกระทบของภาษีเงินได ้

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวน้ในก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั 

 

 

 

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ของเงินลงทุนใน
ตราสารทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,584 

(1,717) 
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      ท่ีก าหนดไหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไร 

     ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

หกั ผลกระทบของภาษีเงินได ้

 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกั    
      คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

      หกั ผลกระทบของภาษีเงินได ้

 

 

 

 

 

(2,769) 
554 

 

 

 

 

 

(9,608) 
1,922 

 

(45,000) 
9,000 

 

 

(2,547) 
509 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 95,267 27,079 (30,023) 
    

การแบ่งปันก าไรสุทธิ 

ก าไรส าหรับปี 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 

 

97,482 

(2,278) 

 

34,765 

(7,686) 

 

1,148 

(2,038) 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปี 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 

956,526 937,451 922,610 

2,747 

จดัสรรเพื่อ   -  เงินปันผล (114,279) (41,920) (22,866) 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรส้ินปี 937,451 922,610 901,600 

 

 

                                สรุปงบกระแสเงนิสด                                                                                    (หน่วย : พนับาท) 
 

รายการ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2562 2563 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 

  ก าไรก่อนภาษีเงินได ้

 

119,196 

 

41,773 

 

741 

  รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ  
     จากกิจกรรมด าเนินงาน 

    ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 

 

992 

 

 

135 

 

 

254 

    กลบัรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ (2,870) 1,661 (3,069) 
    ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินคา้เส่ือมสภาพ   4,350 

    กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ 147 (172) (29) 
     ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (203) (220) (402) 
     ก าไรจากการขายเงินลงทุน (220) (430) (849) 
    ขาดทุน(ก าไร)จากการขายอุปกรณ์และตดัจ าหน่าย (514) (172) (371) 
    ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 43,705 49,883 55,468 
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รายการ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2562 2563 

    ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 4,320 15,250 4,558 

   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตปท.ล่วงหนา้   1,491 

    ดอกเบ้ียรับ (3,321) (3,706) (2,128) 
    ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 207 218 148 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 

     สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 

 

161,439 

 

104,221 

 

60,162 

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
    ลูกหน้ีการคา้ 

 

(60,746) 
 

30,435 

 

30,703 

    ลูกหน้ีชาวไร่ 35,477 (9,441) (4,216) 
    สินคา้คงเหลือ (176,750) 111,656 37,461 

    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 881 (42) (66) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
    เจา้หน้ีการคา้ 

 

 2,731 

 

 (16,242) 
 

 18,734 

    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (30) (71) (33) 
    ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ (3,674) (5,177) (9,604) 
เงนิสดรับจากการด าเนนิงาน (40,672) 215,339 133,141 

    จ่ายภาษีเงินได ้ (25,406) (8,678) (10,203) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน (66,078) 206,661 122,938 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

    สินทรัพยก์ารเงินหมุนเวยีนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) 
 

240,516 

 

(455) 
 

(49,050) 
    เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   (7,500) 
    ดอกเบ้ียรับ 4,166 3,298 2,195 

    เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน  (13,600) 6,670 

    เงินสดรับจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย - - - 

    เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 

    เงินสดจ่ายมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน - - - 

    เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 702 547 409 

    เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (68,231) (93,508) (83,684) 
    เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (89) (1,774) (89) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 177,064 (105,492) (131,050) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
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รายการ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2562 2563 

    จ่ายเงินปันผล (114,279) (41,942) (22,885) 
    จ่ายดอกเบ้ีย (207) (218) (148) 
    จ่ายยช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (897) (1,025) (1,575) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (115,383) (43,186) (24,608) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ (4,397) 57,984 (32,721) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 126,744 122,347 180,331 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 122,347 180,331 147,610 

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 

   รายการท่ีมิใช่เงินสด 

         ซ้ืออุปกรณ์โดยท าสญัญาเช่าการเงิน 

         ซ้ืออุปกรณ์โดยบนัทึกเจา้หน้ีอ่ืน 

         เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 

 

 

- 

1,188 

 

 

1,884 

395 

22 

 

 

- 

855 

19 

 

 

2)   อตัราส่วนทางการเงนิ 

 

อตัราส่วนทางการเงิน 

 

หน่วย 

งบการเงิน 

2561 2562 2563 

อตัราส่วนวเิคราะห์ความคล่องตวั          
    อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 

เท่า 12.94 14.85 12.42 

    อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 5.45 7.32 3.13 

    อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (0.80) 3.04 1.73 

    อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 11.50 9.35 11.69 

    ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 31.73 39.03 31.23 

    อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 1.95 1.84 1.98 

    ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 187.48 198.80 184.80 

    อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 14.85 16.31 14.71 

    ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 24.58 22.38 24.82 

    Cash Cycle วนั 194.63 215.46 191.21 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

    อตัราก าไรขั้นตน้ 

 

% 19.48 12.16 13.45 

    อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 9.44 3.61 (0.23) 
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    อตัราก าไรสุทธิ % 7.70 2.99 0.10 

    อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 6.80 2.45 0.08 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

 

% 

 

6.22 

 

2.70 

 

(0.16) 
    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 3.34 2.89 2.49 

    อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.81 0.75 0.72 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

    อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

เท่า 
 

0.09 

 

0.10 

 

0.11 

    อตัราการจ่ายเงินปันผล % 82.11 65.78 - 

 

 

14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

ในปี 2563 ท่ีผ่านมา การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกหดตวัอยา่งรุนแรง  ส่งผล
กระทบไปอย่างกวา้งขวางทัว่โลก ต่อทั้งภาคการท่องเท่ียว ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม การคา้ การเกษตร รวมถึงภาค
การเงิน มาตรการภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งการปรับตวัของผูค้น ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การด าเนินชีวติของคนทัว่โลก และทั้งหมดสร้างความทา้ทายต่อการด าเนินธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยา่งท่ีไม่เคย
เห็นมาก่อน อยา่งไรก็ตาม แมใ้นไตรมาส 4/2563 จะเกิดการระบาดระลอกใหม่ข้ึนแต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอาจไม่รุนแรง
และสามารถจดัการได ้ความคืบหนา้ในการพฒันาวคัซีนและการเร่ิมฉีดวคัซีนให้กบัประชาชนในหลายๆ ประเทศ น่าจะ
ท าใหส้ถานการณ์เศรษฐกิจโลกค่อยๆกลบัมาฟ้ืนตวัในปี 2564 

เช่นเดียวกับสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2563 ท่ีได้รับผลกระทบจากการท่ีเศรษฐกิจหดตวัอย่าง
รุนแรงประมาณร้อยละ 6.1 ซ่ึงเป็นการหดตวัรุนแรงท่ีสุดนับจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 จากการท่ีภาคอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกั รวมถึงภาคการส่งออกท่ีชะลอตวั ซ่ึงเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม 
คาดการณ์เศรษฐกิจของไทยน่าจะเร่ิมฟ้ืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไปในช่วงตน้ปี 2564 และภาคการท่องเท่ียวท่ีน่าจะฟ้ืนตวัดี
ข้ึนในช่วงไตรมาส 3/2564 จากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนตามปริมาณประชากรท่ีไดรั้บวคัซีน 

ประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัคือประเทศญ่ีปุ่น ก็ไดรั้บผลกระทบเช่นกนั สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหก้ารจดัการ
แข่งขนักีฬา Olympic ตอ้งเล่ือนออกไป การขอความร่วมมือจากภาครัฐให้ประชาชน work from home การปิดโรงเรียน 
การขอความร่วมมือในการหยดุการให้บริการของร้านคา้ ร้านอาหาร ท าให้เศรษฐกิจชะลอตวั และท าให้การบริโภคภาค
ครัวเรือนลดลง 
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ในปี 2563 สถาณการณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐท่ีอ่อนค่าในช่วงตน้ปี และ
กลบัมาแข็งค่าอีกคร้ังในช่วงคร่ึงปีหลงั เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม โดย
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียอา้งอิงธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2563 อยูท่ี่ 31.29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เทียบกบัปี 2562 ท่ี 
31.05 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นอตัราอ่อนค่าร้อยละ 0.77  อยา่งไรก็ตามจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
ในช่วงปลายปี ท าใหค้่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมีแนวโนม้แขง็ค่าข้ึนต่อเน่ืองในปี 2564  

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และประเทศคู่คา้ท่ีส าคญั ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั เน่ืองจากบริษทัขาย
สินคา้โดยการส่งออกเป็นหลกัเกินกวา่ร้อยละ 90 ของรายไดร้วม ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัมีรายไดร้วมจากการขายใน
ปี 2563 ตามงบการเงินลดลง ท่ีมูลค่า 1,096.53 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัยอดขายในปี 2562 ท่ีมีมูลค่า 1,163.26 ลา้นบาท คิด
เป็นอตัราลดลงร้อยละ 5.74 ในขณะท่ีบริษทัมียอดขายสินคา้รวมท่ีปริมาณ 19,298 ตนั ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีปริมาณ
ยอดขาย 20,478 ตนั หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.76 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2563 ร้อยละ 13.45 เพ่ิมข้ึนจากอตัราก าไร
ขั้นตน้ในปี 2562 ท่ีร้อยละ 12.16 ส่งผลใหบ้ริษทัมีก าไรสุทธิตามงบการเงินมูลค่า 1.15 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 
96.70 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิมูลค่า 34.76 ลา้นบาทในปี 2562 และอตัราก าไรสุทธิในปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 0.10 ซ่ึงลดลง
เม่ือเทียบกบัอตัราก าไรสุทธิในปี 2562 ท่ีร้อยละ 2.99  

ผลการด าเนินงานของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัมากกวา่ร้อยละ 20 โดยมีก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 
96.70 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลกัของปริมาณขายสินคา้ท่ีลดลง จากสถานการณ์แพร่
ระบาดของ COVID-19 แมอ้ตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐจะอ่อนค่าลงเลก็นอ้ย และตน้ทุนขายต่อหน่วยมี
การปรับลดลง จากการบริหารประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน ค่าน ้ ามนัเตาในปีท่ีผ่านมาท่ีลดลง รวมถึง yield จาก
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีดีข้ึนเล็กน้อย ท าให้บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ดีข้ึน นอกจากนั้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร
ลดลง เน่ืองจากค่าระวางเรือและค่าใชจ่้ายส่งออกลดลง รวมถึงค่าใชจ่้ายเดินทางท่ีลดลงเน่ืองจากสถาการณ์ COVID-19 แต่
บริษทัมีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 25.23 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนในปี 2562 ท่ี 39.21 ลา้นบาท 
บริษทัจึงมีอตัราก าไรสุทธิลดลงอยา่งมีนยัส าคญั โดยบริษทัไม่มีรายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนประจ าในงบการเงินประจ าปี 2562 

ในปีท่ีผ่านมา บริษทัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีเพียงการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช ้แต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัส าคญั 

ในปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกน่าจะเร่ิมกลบัมาฟ้ืนตวั โดยมีปัจจยับวกจากการคน้พบวคัซีนและการเร่ิมฉีดวคัซีน
ให้กับประชาชน มาตราการสนับสนุนจากภาครัฐของหลายๆประเทศ เพ่ือการกระตุ ้นเศรษฐกิจท่ีน่าจะยงัคงมีอยู่
แบบต่อเน่ือง และรอยแผลเป็นทางเศรษกิจท่ีน้อยกว่าท่ีคาด ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงถือเป็นคู่คา้ท่ีส าคญัของบริษทั 
คาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2564 น่าจะเร่ิมฟ้ืนตวัจากกิจกรรมการส่งออกท่ีมากข้ึน รวมถึงภาคการบริโภคท่ีอาจไดรั้บผลดี
จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ รวมถึงการจัดงาน Olympic ท่ีเล่ือนมาจดัในปี 2564 อยา่งไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ระลอกใหม่อาจเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจญ่ีปุ่น นอกเหนือจากปัจจยัต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ ปัจจยัท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัในปี 2564 ไดแ้ก่ ปัญหาภยัแลง้ และการขาดแคลนน ้ าในภาคการเกษตร อาจส่งผล
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กระทบต่อ Yield การเพาะปลูก ซ่ึงอาจท าให้ราคาสินคา้การเกษตรปรับตวัสูงข้ึน รวมถึงอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ท่ีมีแนวโนม้แขง็ค่า ซ่ึงเป็นผลมาจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ และข่าวเร่ืองการพฒันาวคัซีนท่ี
ท าให้นกัลงทุนมีความเช่ือมัน่สูงข้ึน ท าใหมี้เงินไหลเขา้ในตลาดเกิดใหม่อยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึง
ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบในการด าเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวการณ์น้ี และพยายามท่ีจะก าหนดนโยบายการด าเนินงานให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เช่น นโยบายการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองโดยการปรับปรุงวธีิการและ
มาตรฐานการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ  การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพ่ือลดปริมาณการใช้เช้ือเพลิง เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดค่าใชจ่้ายในการผลิต เช่นเดียวกบัการศึกษาการใชพ้ลงังานทางเลือกในกระบวนการผลิต การศึกษา
ความตอ้งการสินคา้ในตลาดใหม่นอกเหนือจากคู่คา้ในปัจจุบนั และการด าเนินนโยบายศึกษาการลงทุนในต่างประเทศเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เพ่ือน ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ รวมไปถึงการ
ด าเนินการปรับปรุงนโยบายการติดตามอตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเช่นสัญญาการซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัแนวโนม้สถานการณ์ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  

 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงนิ 

โครงสร้างรายได้ 

1. รายไดจ้ากการขาย 

แหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัยงัคงมาจากการขายสินคา้ประเภทพืชผกัแช่เยือกแข็ง เช่น ถัว่แระแช่แข็ง ถัว่แขกแช่
แข็ง ขา้วโพดหวานแช่แขง็ ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และผกัรวมแช่แข็ง โดยรายไดจ้ากการขายตามงบการเงินจ าแนกตาม
โครงสร้างการขายไดด้งัน้ี 

รายได ้ มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 1,238.32 1,092.29 1,022.83 (6.38) (11.79) (6.36) 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 27.19 70.97 73.69 (22.71) 161.01 3.83 

รายไดร้วมจากการขาย 1,265.51 1,163.26 1,096.53 (6.80) (8.08) (5.74) 

ในปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวม 1,096.53 ลา้นบาท ซ่ึงแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศคิดเป็น
ร้อยละ 6.72 ของรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนจากสัดส่วนร้อยละ 6.10 เม่ือเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากมีปริมาณค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ใน
ประเทศเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจาการขยายตลาดในประเทศ และบริษทัมีรายไดจ้ากการขายต่างประเทศในปี 2563 คิดเป็น
อตัราส่วนร้อยละ 93.28 ของรายไดร้วม ลดลงเล็กนอ้ยจากอตัราส่วนรายไดจ้ากการขายต่างประเทศในปี 2562 ท่ีร้อยละ 
93.90 
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รายไดร้วมจากการขายในปี 2563 มีมูลค่า 1,096.53 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมจากการขายในปี 2562 ท่ีมีมูลค่า 
1,163.26 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 5.74 อนัเป็นผลมาจากการปรับลดราคาสินคา้ เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 
และภาวะการชะลอตวัของการบริโภคในต่างประเทศ  

2. รายไดอ่ื้น 

ในปี 2563 บริษทัมีรายได้อ่ืน 8.59 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเศษซากวตัถุดิบ เพ่ิมข้ึนจาก
รายไดอ่ื้นในปี 2562 ท่ี 7.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 9.49 และบริษทัมีรายไดจ้ากการลงทุน จ านวน 3.38ลา้น
บาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีและตลาดการเงินท่ีมีความเส่ียงต ่า 

ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขายของบริษทัในปี 2563 มีมูลค่า 949.01 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.12 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงมีมูลค่า 1,021.76 ลา้น
บาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัน้ี 

 ปริมาณขายสินคา้ต่างประเทศลดลง จากการชะลอตวัของการบริโภคภาคครัวเรือนในประเทศคู่คา้ท่ี
ลดลง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของ COVID-19 

 ต้นทุนวตัถุดิบเม่ือค านวณ Yield ผลผลิตจากการเพาะปลูกลดลง เม่ือเทียบกับผลผลิตสินค้าทาง
การเกษตรโดยรวมไม่ไดป้ระสบปัญหาภยัแลง้เหมือนปีก่อน รวมถึงตน้ทุนการผลิตอ่ืนๆท่ีปรับตวั
ลดลง เช่นค่าแรงการผลิตต่อหน่วย จากการบริหารประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน รวมถึงตน้ทุน
โสหุย้การผลิตต่อหน่วยท่ีลดลง เม่ือเทียบกบัปี 2562 จากราคาน ้ ามนัเตาท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตลดลง 
ในขณะท่ีตน้ทุนค่าบริการจัดเก็บสินคา้ห้องเยน็ภายนอกยงัคงลดลงต่อเน่ือง จากการปรับปรุงการ
บริหารจดัการปริมาณสินคา้คงคลงั และประสิทธิภาพของอาคารหอ้งเยน็คลงัสินคา้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2563 เท่ากบั 133.36 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยจากปี 2562 ท่ี 150.91 

ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 11.63 โดยมีสาเหตุหลกัจากค่าค่าระวางต่างประเทศ, ค่าใชจ่้ายเดินทาง  และค่าขนส่งออกซ่ึง
ประกอบไปดว้ยค่าจา้งรถขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือเพ่ือการส่งออก ค่าด าเนินพิธีการทางศุลกากร และค่าขนส่งทางเรือท่ี
ลดลงจากปริมาณขายท่ีลดลง ประกอบกบัค่าใชจ่้ายในการฝากแช่สินคา้ท่ีห้องเยน็ภายนอกท่ีลดลง จากการบริหารจดัการ
การเพาะปลูก การผลิต และการขาย 
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อตัราก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 

 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2563 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 13.45 จากร้อยละ 12.16 ในปี 2562 เป็นผลมาจากตน้ทุน
การผลิตต่อหน่วยลดลง จากตน้ทุนเก่ียวกบัแรงงานท่ีลดลง และค่าน ้ ามนัเตาต่อหน่วยใชใ้นการผลิตลดลง ในขณะท่ีบริษทั
มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง 17.55 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 25.23 ลา้น
บาท เม่ือเทียบกบัผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 39.21 ลา้นบาทในปี 2562 ซ่ึงเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
ในช่วงท่ีผ่านมา ท าให้บริษทัมีอตัราขาดทุนจากการด าเนินงานในปี 2563 ร้อยละ 0.23 จาก เทียบกบัอตัราก าไรจากการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 3.24 ในปี 2562  

ก าไรสุทธิ 

 บริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 1.15 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 96.70 เม่ือเทียบกับก าไรสุทธิในปี 2562 ท่ี 
34.76 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณขายต่างประเทศท่ีลดลงเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อรายได้จากการขายท่ีลดลง ตน้ทุนวตัถุดิบเม่ือค านวณ Yield 

ผลผลิตจากการเพาะปลูกลดลง เม่ือเทียบกบัผลผลิตสินคา้ทางการเกษตรโดยรวมไม่ไดป้ระสบปัญหาภยัแลง้เหมือนปีก่อน 
รวมถึงตน้ทุนการผลิตอ่ืนๆท่ีปรับตวัลดลง เช่นค่าแรงการผลิตต่อหน่วย จากการบริหารประสิทธิภาพในการผลิตของ
แรงงาน รวมถึงตน้ทุนโสหุ้ยการผลิตต่อหน่วยท่ีลดลง เม่ือเทียบกบัปี 2562 จากราคาน ้ ามนัเตาท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต
ลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนค่าบริการจดัเก็บสินคา้ห้องเยน็ภายนอกยงัคงลดลงต่อเน่ือง จากการปรับปรุงการบริหารจดัการ
ปริมาณสินคา้คงคลงั และประสิทธิภาพของอาคารหอ้งเยน็คลงัสินคา้ ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงจาก
ค่าระวางเรือท่ีลดลง แต่บริษทัมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนมากข้ึน เน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในปีท่ี
ผ่านมา บริษทัไดป้้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงความพยายามบริหาร
จดัการตน้ทุนจากการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้นการปรับปรุงคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ พฒันาประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึง
การด าเนินการปรับปรุงหอ้งเยน็ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ และลดภาระค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั มูลค่า (ล้านบาท) เพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

รายไดจ้ากการขาย 1,265.51 1,163.26 1,096.53 (6.80) (8.08) (5.74) 
ตน้ทุนขาย 1,018.94 1,021.76 949.01 (1.51) 0.28 (7.12) 
ก าไรขั้นตน้ 246.57 141.50 147.52 (23.74) (42.61) 4.26 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 19.17 39.21 (25.23) (44.64) 104.50 (164.35) 
รายไดอ่ื้น 12.03 7.84 8.59 40.50 (34.84) 9.49 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 277.78 188.55 130.87 (24.44) (31.58) (30.59) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 162.55 150.91 133.36 (7.16) (7.16) (11.63) 
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ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทาง
การเงินและภาษี 

115.23 37.64 (2.49) (39.72) (64.83) (106.62) 

ก าไรสุทธิ 105.82 34.76 1.15 (39.23) (64.34) (96.70) 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี คา่เส่ือม และ
ค่าตดัจ าหน่าย 

163.11 87.52 52.98 (32.57) (43.67) (39.47) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรม
ด าเนินงาน 

(66.08) 206.66 127.19 (181.82) 412.75 (38.45) 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.28 0.09 0.003 

มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ (บาท) 3.74 3.70 3.60 

 

อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั  

อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 12.94 14.85 12.42 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่า) 5.45 7.32 3.13 

อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 19.48 12.16 13.45 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 9.44 3.61 -0.23 

อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 7.70 2.99 0.10 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) 6.80 2.45 0.08 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 6.22 2.42 -0.16 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.09 0.10 0.11 

ฐานะทางการเงนิของบริษัท 

สินทรัพย์ 

บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่า 1,517.64 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยจากสินทรัพยร์วมในปี
ก่อนท่ี 1,549.27 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.04 โดยมีปัจจยัหลกัจากเงินสดและรายการเงินสดท่ีลดลง จากการลงทุนใน
โครงการ Solar Roof เพื่อผลิตพลงังานทดแทน และสินคา้คงเหลือท่ีลดลงจาก 499.86 ลา้นบาท เป็น 461.12 ลา้นบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 7.75  

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในปี 2563 มูลค่า 78.29 ลา้นบาท ลดลงจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในปี 2562 ท่ีมี
มูลค่า 109.32 ลา้นบาท โดยมีลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระมูลค่า 49.24 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 67.49 ของลูกหน้ี
การคา้รวม 72.96 ลา้นบาท โดยบริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อลูกหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวนท่ีคาดวา่จะเรียก
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เก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั ในปีท่ีผ่านมาลูกหน้ี
ส่วนใหญ่ของบริษทัสามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

หนีสิ้น 

 บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลค่า 146.61 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 7.21 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.17 โดยมีปัจจยัหลกัจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ท่ีปรับตวัสูงข้ึนจาก 54.73 ลา้นบาท ในปี 
2562 เป็น 74.32 ลา้น หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.79  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและมีภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินนอกเหนือจากภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
เม่ือเกษียณอาย ุประกอบไปดว้ย  

 สัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมและวา่จา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าวประมาณ 0.25 ลา้น
บาท 

 สญัญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินตาม
สญัญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนับริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวน
เงินประมาณ 10.07 ลา้นบาท 

 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งผูรั้บเหมารจา้งผูรั้บเหมาส าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละติดตั้งเคร่ืองจกัรเป็นจ านวนเงิน 30.27 ลา้นบาท 

บริษทัสามารถช าระหน้ีสินในงบดุลและจากภาระผกูพนัดงักล่าวไดเ้น่ืองจากการมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ โดยใน
ปี 2563 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 12.42 เท่า และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 3.13 เท่า จากปริมาณสินทรัพยท่ี์ส่วน
ใหญ่เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษทั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 1,371.04 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,409.87 ลา้นบาท 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.75 โดยมีผลมาจากก าไรสะสมในส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลงจาก 922.61 ลา้น
บาท ในปี 2562 เป็น 901.60 ลา้นบาทในปี 2563 คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 2.28  
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กระแสเงนิสดและโครงสร้างเงนิทุน 

บริษทัมีกระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 127.19 ลา้นบาท ลดลง
จากกระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมด าเนินงาน 206.66 ลา้นบาทในปี 2562 เน่ืองจากปริมาณขายท่ีลดลง ส่งผลให้บริษทัมี
เงินสดไดม้าในกิจกรรมด าเนินงานลดลง และบริษทัใชเ้งินสดไปในกิจกรรมลงทุนรวม 135.31 ลา้นบาท โดยเป็นการใช้
เงินเพ่ือการจ่ายช าระสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 49.05 ลา้นบาท  บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 24.61 ลา้น
บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจ่ายปันผลประจ าปี  

บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องใน ปี 2563 ท่ี 12.42 เท่า ลดลงจาก 14.85 เท่าในปี 2562 โดยสินทรัพยส่์วนใหญ่
ของบริษทัเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงมีอตัราส่วนร้อยละ 64.71 ในขณะท่ีบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวยีนเพียงร้อยละ 5.21 ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ และไม่มีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน บริษทัจึงถือไดว้า่มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ  

บริษทัไม่มีการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่ง ปี 2563 โดยบริษทัมีสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเป็น 0.11 เท่า เทียบกบัปี 2562 คือ 0.10 เท่า  

 

ตารางสรุปฐานะทางการเงนิทีส่ าคญั 

รายการ มูลค่า (ลา้นบาท) เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 

สดัเส่วนต่อสินทรัพยร์วม 

2561 2562 2563 2562 2563 2561 2562 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่า 122.35 180.33 147.61 47.39 (18.14) 7.85 11.64 9.73 

ลูกหน้ีรวม 147.54 126.99 100.21 (13.39) (21.09) 9.46 8.20 6.60 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 0.00 13.60 6.93 - (49.04) 0.00 0.88 0.46 

สินคา้คงเหลือ 613.17 499.86 461.11 (18.48) (7.75) 39.33 32.26 30.38 

สินทรัพยส์ญัญาอนุพนัธ์ 0.00 0.00 24.68 - - 0.00 0.00 1.63 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 190.11 191.21 241.51 0.58 26.31 12.19 12.34 15.91 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,073.17 1,011.99 982.06 (5.70) (2.96) 68.84 65.32 64.71 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 379.02 425.48 455.56 12.26 7.07 24.31 27.46 30.02 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 106.81 111.80 80.02 4.67 (28.42) 6.85 7.22 5.27 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 485.83 537.28 535.59 10.59 (0.32) 31.16 34.68 35.29 

สินทรัพยร์วม 1,559.00 1,549.27 1,517.64 (0.62) (2.04) 100.00 100.00 100.00 

หน้ีสินหมุนเวียน 82.96 68.14 79.10 (17.86) 16.08 5.32 4.40 5.21 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 51.33 71.26 67.50 38.82 (5.26) 3.29 4.60 4.45 

หน้ีสินรวม 134.29 139.40 146.61 3.81 5.17 8.61 9.00 9.66 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,424.71 1,409.87 1,371.04 (1.04) (2.75) 91.39 91.00 90.34 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

              บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง
วา่  ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  ไม่เป็นเท็จ  ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  
นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย
แลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี  เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้ง
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้  ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกนั กบัท่ีบริษทัไดรั้บรอง ความถูกตอ้งแลว้  
บริษทัไดม้อบหมายให ้ นายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ ์  เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ ์  ก ากบัไว ้  บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บ
รองความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

     
1 

 

 นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์

 

ประธานกรรมการบริษทั 

 

     
2 

 

 นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์

  
ประธานกรรมการบริหาร 

 

     
3 

 

 นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์

  
กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

ผูรั้บมอบ
อ านาจ 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและ
เลขานุการบริษทั 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ  ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั                                       
หมายเหต ุประวติักรรมการ สามารถดูขอ้มูลไดจ้ากขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ (ประวติักรรมการ หนา้ 23– 34) 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

นายประยรู  
    พลพิพฒันพงศ ์

ประธานกรรมการบริษทั   ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั
บริษทั    กรรมการบริษทัท่ีบริษทัไปลงทุน >10%) 

พี่ชาย นายประภาส ,บิดา นายองักรู 

นายประภาส  
     พลพิพฒันพงศ ์  

ประธานกรรมการบริหาร  ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั
บริษทั  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

                                                                          
นอ้งชาย  นายประยรู                                 

นายองักรู   
     พลพิพฒันพงศ ์   

กรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั      
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด   กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
กรรมการบริหารความเส่ียง  กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  ผูอ้นุมติัขอ้สนเทศ                                   

                                                                            
บุตร นายประยรู 

นายหลาน, มู่-ชิว  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไม่มี 

นายอ านวย 

      ยศสุข 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ไม่มี 

นายอ าพล   
     รวยฟพูนัธ์ 

กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ                              
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

 

ไม่มี 

 

ดร. ภูษิต  
     วงศห์ล่อสายชล 

กรรมการอิสระ     ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ   กรรมการบริหารความเส่ียง 

                                                                          
ไม่มี 

น.ส. ชุติมา                
      ตั้งมติธรรม 

กรรมการอิสระ     กรรมการตรวจสอบ                  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ไม่มี 

น.ส. วริศรา                        
      เก่งการคา้ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป  และ 

รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายส านกังานโรงงาน 2 

อาย ุ54 ปี                                                      
การศึกษา : ประกาศนียบตัรชั้นสูง                  
การถือหุน้ในบริษทั – ไม่มี                                      
ความสมัพนัธ์กบักรรมการ – ไม่มี            

นายเทวนิทร์              
      รุ่งรัตนพิทกัษ ์

ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน (CFO)     
เลขานุการบริษทั     
ผูอ้นุมติัขอ้สนเทศ (TSD) 

อาย ุ39 ปี                                                                           
การศึกษา : ปริญญาตรีบริหารการคา้ระหวา่ง
ประเทศ, ปริญญาโท-บริหารการเงิน                           
การถือหุน้ในบริษทั – ไม่มี                                     
ความสมัพนัธ์กบักรรมการ – ไม่มี                          

นายธนะเมศฐ ์  
     สุทธา 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (สมุห์บญัชี)      
ผูจ้ดัท ารายงานขอ้สนเทศ                                      
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ                         

อาย ุ48 ปี                                                                            
การศึกษา : ปริญญาตรีบญัชี , MBA                               
การถือหุน้ในบริษทั – ไม่มี 
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ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง ความสมัพนัธ์กบักรรมการ – ไม่มี                          
น.ส. ปิยะลกัษณ์  
     เช้ือผูดี้ 

ผูจ้ดัการโรงงาน 1 อาย ุ52 ปี                                                                    
การศึกษา : ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร                                                       
การถือหุน้ในบริษทั – ไม่มี                                          
ความสมัพนัธ์กบักรรมการ – ไม่มี 

นายธรรมรัตณ์      
     เจริญสนัติ 

ผูจ้ดัการโรงงาน 2 อาย ุ48 ปี                                                                    
การศึกษา : ปริญญาตรีวศิวกรรมเคร่ืองกล, 
ปริญญาโท Agro Industry Management                            
การถือหุน้ในบริษทั – ไม่มี                                             
ความสมัพนัธ์กบักรรมการ – ไม่มี 

นายสายรุ้ง  บุญตอม ผูจ้ดัการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร อาย ุ56 ปี                                                                 
การศึกษา - ปริญญาตรีเกษตรศึกษา                     
(พืชสวน)                                                                          
การถือหุน้ในบริษทั – ไม่มี                                               
ความสมัพนัธ์กบักรรมการ - ไม่มี 
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เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน  
                         และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 

หวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั หวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 

ช่ือ-นามสกลุ: นายธนะเมศฐ ์ สุทธา ช่ือ-นามสกลุ: นายวรีะวฒัน์  สกุลมีฤทธ์ิ 

ต าแหน่ง: ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ต าแหน่ง: รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อาย:ุ 48 ปี อาย:ุ 45 ปี 

วฒิุการศึกษา:  
-ปริญญาตรี-บญัชี 

-ปริญญาโท-บริหาร 

-หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 

20/2558) 

วฒิุการศึกษา: 
-ปริญญาตรี สาขาบญัชี                                                           
-CPIAT สมาคมผูต้รวจสอบภายใน                                            
-IACP สภาวชิาชีพบญัชี                                                                       
-IT Audit  สวทช 

ประสบการณ์: 
-ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ (ม.ค. 2563-

ปัจจุบนั)  
-กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (ม.ค. 
2564-ปัจจุบนั) 
-กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ (ม.ค.
2564-ปัจจุบนั) 
-นกัลงทุนสมัพนัธ์ (ม.ค. 2563-ปัจจุบนั) 

ประสบการณ์ : 
-รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่น
ฟดูส์ ตั้งแต่ ม.ค.2560-ปัจจุบนั 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.เชียงใหม่โฟร
เซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ ก.ค.-ธ.ค. 2559 

-ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน บมจ. บูรพาเทคนิคอล ตั้งแต่ 
ก.พ. 2559 -30 มิ.ย. 2559                                                          
-ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน บมจ. กรุ๊ปลีส ตั้งแต่ มิ.ย.2556- 
ม.ค.2559                                                                                    
-หวัหนา้ฝ่ายควบคุม บจ.ซูซูกิ ลิสซ่ิง ตั้งแต่ เม.ย.2553- พ.ค. 
2556 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของบริษทั แพนซ์ อินทิเกรดเตด็ พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากดั ตามรายงาน พฤศจิกายน 2561 

(หน่วย:ลา้นบาท) 
รายการทรัพยสิ์น วธีิประเมินมูลค่า มูลค่าตามบญัชี  

ณ 31 ธ.ค. 63 

มูลค่ายติุธรรม ส่วนเพ่ิม 

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

ท่ีดิน-วธีิเปรียบเทียบ
ขอ้มูลตลาด 

อาคาร-วธีิตน้ทุนทดแทน 

27.7 39.0 11.3 

พ้ืนท่ีเพาะปลูก จ.พิษณุโลก จ านวน 7 แปลง เน้ือท่ี
รวม 154 ไร่ 0 งาน 30 ตรว. 

วธีิเปรียบเทียบขอ้มูล
ตลาด 

15.4 61.6 46.2 

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

ท่ีดิน-เปรียบเทียบขอ้มูล
ตลาด 

70.1 225.0 154.9 

โรงงานแห่งท่ี 2 จ.เชียงใหม่ ท่ีดิน 28 แปลง เน้ือท่ี
รวม 74 ไร่ 2 งาน 56.9 ตรว. พร้อมอาคารโรงงาน 

ท่ีดิน-วธีิเปรียบเทียบ
ขอ้มูลตลาด 

อาคาร-วธีิตน้ทุนทดแทน 

114.1 

 

267.8 153.7 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ โรงงาน 1 + 2 วธีิตน้ทุนทดแทน 144.7 183.1 38.4 

รวมสินทรัพยท่ี์ประเมินมูลค่า  372 776.5 404.5 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดป้ระเมินมูลค่า  106.1 106.1 - 

รวมท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  478.1 882.6 404.5 

หมายเหต ุ

ทรัพยสิ์นถาวรท่ีไม่ไดป้ระเมินมูลค่า ไดแ้ก่ สิทธิในการใช ้ ยานพาหนะ อุปกรณ์ส านกังาน อาคารระหวา่งก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบริษทัฯเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่งบการเงินของบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในแบบแสดงขอ้มูล
ประจ าปี  งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ บริษทัฯใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการอยา่งมีเหตุผลในการจดัท า
งบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัฯตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารงานภายใตห้ลกัจริยธรรมทางธุรกิจและการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี  บริษัทฯจึงแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือให้คณะกรรมการชุดย่อยเหล่าน้ีท าหน้าท่ีก ากับดูแล แนะน าฝ่ายจดัการให้บริหารงานภายใตก้รอบของกฎหมาย 
หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้พึงปฏิบติัท่ีเป็นปัจจุบนัของหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล และจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน 
และระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง มีการใช้
ทรัพยากรของบริษทัฯอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทราบจุดอ่อน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและเกิดความ
เสียหายต่อธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั มีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงทางธุรกิจท่ีเหมาะสม เพ่ือ
ความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง 

คณะกรรมการบริษทัฯเล็งเห็นถึงความส าคญัของการป้องกนัการทุจริตในองคก์ร ดงันั้นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 1/2558 จึงมีมติอนุมติันโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน ยดึถือปฏิบติัเพ่ือต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ใหเ้กิดเป็นรูปธรรมอยา่งจริงจงั และต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 
พ.ศ. 2558  บริษทัฯไดส้มคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริต เพ่ือร่วมรณรงคใ์ห้ทุกองคก์รตระหนกัถึงผลกระทบ
ของการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการบริษทัฯยงัให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัท่ีดีต่อสงัคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเท่า
เทียมกนั ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯจึงก าหนดบทบาทภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯท่ีจะต้องปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้น ลูกค้า คู่ค ้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้ี พนักงาน สังคม ชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้มไวใ้นหลกัจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯยึดถือปฏิบติัให้
เกิดความเสมอภาค โปร่งใส เท่ียงธรรม และช่วยกนัส่งเสริมพฒันาสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ให้มีความเขม้แข็ง อยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและเป็นสุข  
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ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริษทัฯมีการประชุมคณะกรรมการ จ านวน 8 คร้ัง และไดร่้วมกนัปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการอยา่งครบถว้น มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติัหนา้ท่ีใหดี้ยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จดัให้มีการประเมินตนเอง
รายปีของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ และคณะกรรมการรายบุคคล 

 

 

 

 

(นายประยรู  พลพิพฒันพงศ)์ 

ประธานกรรมการ 

วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
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ค าช้ีแจงของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  

ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 
ท่าน คือ นายอ านวย ยศสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอ าพล รวยฟูพนัธ์ และ น.ส.ชุติมา ตั้งมติธรรม            เป็น
กรรมการตรวจสอบ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุมจ านวน 4 คร้ัง โดยไดเ้ชิญผูส้อบบญัชี ฝ่ายบริหารท่ี
เก่ียวขอ้ง และผูต้รวจสอบภายในเขา้ร่วมประชุม โดยสรุปสาระส าคญัผลการปฏิบติังานไดด้งัน้ี 

 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2563 รับฟังรายงาน และขอ้ช้ีแจงจากฝ่ายบริหาร 
และผูส้อบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจนและเพียงพอ จึงมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่ งบ
การเงินดงักล่าวถูกตอ้งตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษทั  บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และมีความเห็นวา่ขอ้มูลของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไดรั้บการเปิดเผยไวอ้ยา่งถูกตอ้งและเพียงพอแลว้ 

3. สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทั โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นท่ีมีสาระส าคญั ในเร่ืองการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจแต่อยา่งใด 

4. เสริมสร้างความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ใหค้วามเห็นชอบในแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี และสอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียงท่ี
เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั้งประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  ตามแนวทางท่ี
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก าหนด  โดยมี                     5 
องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม, การประเมินความเส่ียง , มาตรการควบคุม , ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม  โดยสรุปการด าเนินการในดา้นต่างๆ โดยรวม ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินแลว้มีความเห็นวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเส่ียง ท่ี เพียงพอและมีประสิทธิผล และไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายใน    ท่ีมี
นยัส าคญัท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญั 

5. ไดพิ้จารณาเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563  
โดยเสนอผูส้อบบัญชีของส านักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ท่ีมีความเป็นอิสระและไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 
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6. การก ากับดูแลด้านการป้องกันการเกิดทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่บริษทั มีระบบการควบคุม 

ภายในท่ีครอบคลุมถึงการป้องกนัการเกิดทุจริตคอร์รัปชนั เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและสอบทานได ้

อีกทั้งบริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นทุจริต 

ซ่ึงแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบท า 

หนา้ท่ีในการสอบทาน ผลการประเมินตามแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นนการคอร์รัปชนั
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีสาหรับบริษทัจดทะเบียน โดยมีการยกระดบัมาตรฐานการด าเนินงานอยา่ง 

ต่อเน่ือง ในปี 2562 ไดรั้บการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

(Thailand Coalition Against Corruption: CAC ) ต่อเน่ืองเป็นสมยัท่ี 2  ณ วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 

7. สอบทานและก ากบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ให้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้น
การทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยผลของการสอบทานและก ากบัดูแลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
ประจ าปี 2563 ไม่พบการทุจริต  

8. ไดท้ าการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นการประเมินผลรายปี ส าหรับผลการประเมิน
ในปี2563 สรุปโดยรวมไดว้า่ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีส าเร็จลุล่วงตามแผนงานท่ีก าหนด
ไว ้โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบคิดเป็นร้อยละ 96.67 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                                                                               วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
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