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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 เพื่อการบริโภค บริษทัฯมี
สัดส่วนการจ าหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 98 โดยมีคู่คา้ท่ีส าคญัคือประเทศญ่ีปุ่น มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดในประเทศญ่ีปุ่น ประมาณ ร้อยละ 15 ของผลิตภณัฑท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ และจ าหน่ายสินคา้ในประเทศ ประมาณ
ร้อยละ 2    

1.1 ปรัชญาองคก์ร วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

                                                               ปรัชญาองคก์ร 

                            ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ คือ ความปรารถนาสูงสุดของเรา 

                                                                   วสิยัทศัน์ 

                                          เรามุ่งมัน่พฒันา เพ่ือความเป็นผูน้ าดา้นสินคา้เกษตรแช่แขง็และเกษตรแปรรูป 

                                                                           พนัธกิจ 

• บริษทัฯมุ่งพฒันา และสรรหาผกัท่ีมีคุณภาพ สดสะอาด ปลอดภยัจากสารเคมี และส่ง
มอบสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

• บริษทัฯมุ่งบริหารกิจการใหมี้ผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี โดยยดึหลกับรรษทัภิบาล 

                                    ค่านิยมองคก์ร 

• จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม 

• จะค านึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ และบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

• จะสร้างภาวะผูน้ าใหเ้กิดข้ึนในบุคลากรทุกระดบั ส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศการท างานท่ี
ดี  มีความสุข  และมีความปลอดภยัในการท างาน 

• จะสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัสงัคม ชุมชน และมุ่งรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

• จะสร้างองคก์รคุณภาพ และมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

• จะต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 
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• จะไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

                                                                                    เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

• รักษาคุณภาพของสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานอยูเ่สมอ 

• มุ่งมัน่ผลิตสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

• แสวงหาช่องทางการขยายธุรกิจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

• ด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ไม่ท าลายสภาพแวดลอ้ม และส่งเสริมการอยูร่่วมกนัดว้ย
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯกบัชุมชน  

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 2553 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 

การเปล่ียนแปลงอ านาจในการควบคุมบริษทัฯในปีท่ีผา่นมา 

อ านาจลงนามผกูพนับริษทัในปัจจุบนั คือ  

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

ในปี 2560 บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอ านาจการควบคุม 

การเปล่ียนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจในปีท่ีผา่นมา 

ในปี 2560 บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้, การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

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

หุน้ก่อนไดม้า หุน้ไดม้า หุน้หลงัไดม้า ลกัษณะ  
ความสมัพนัธ์  
ระหวา่งผูซ้ื้อ 

จ านวนหุน้ % จ านวนหุน้ % จ านวนหุน้ % 

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

เหตุการณ์ส าคญัในปี 2560 

• วนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
มีมติรับรองฐานะใหบ้ริษทัฯเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ (CAC) โดยมีอายสุมาชิก 3 ปี  ส้ินสุดวนัท่ี 9 
มีนาคม พ.ศ. 2563 

• วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 มีมติใหบ้ริษทัฯ
ลงทุนในบริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด ์ดราย จ ากดั ในอตัราส่วน ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน 
คิดเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 37.50 ลา้นบาท  

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัฯ 

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

 บริษทั สดัส่วน
การถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

การประกอบธุรกิจ 

1 บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั* 99.99% จ าหน่ายขา้วโพดหวานแช่แขง็ 

หมายเหตุ: *บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั ไดห้ยดุการด าเนินกิจการแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2558 เน่ืองจากบริษทัฯหยดุขายสินคา้ผ่านบริษทัย่อยดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 
2558 บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั ไดด้ าเนินพิธีการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และช าระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบนั 
บริษทัฯไม่มีการลงทุนในบริษทัยอ่ยใดๆ 
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1.4 ความสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 

1 บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการเกษตร ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
หลกัของบริษทัฯ การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯกบักลุ่มธุรกิจของผู ้
ถือหุ้นใหญ่ ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และไม่มีการถือ
หุ้นไขวร้ะหว่างกนั โดยนายประยูร พลพิพฒันพงศ์ เป็นผูถื้อหุ้น
ใหญ่ ร้อยละ 30  และเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัฯ จ านวน 306,517 หุน้  
คิดเป็น ร้อยละ 0.08  

บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถือหุน้ใน
บริษัทฯ จ านวน 83,526,100 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 21.91 ซ้ือเพ่ิม
ระหวา่งปี 46,463,750 หุ้น รวมเป็น 129,989,850 หุ้น คิดเป็น ร้อย
ละ 34.11  ต่อมาในวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษทั เกษตร
เหนือ จ ากัด ท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ หุ้น
จ านวน 32,469,138 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 8.51 ท าให้ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถือหุ้นในบริษทัฯรวมจ านวน 162,458,988 
หุน้ คิดเป็น ร้อยละ 42.62  

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได ้                                                                                            
       ( หน่วย : ลา้นบาท ) 

ผลิตภณัฑ ์ 2558 % 2559 % 2560 % 
ผกัแช่แขง็ 1,419.89 100.0 1,465.50 100.0 1,357.89 100.0 
อ่ืน ๆ - - - - - - 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,419.89 100.0 1,465.50 100.0 1,357.89 100.0 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (26.78)  8.32  34.63  
รายไดจ้ากการลงทุน 5.43  5.23  6.62  
รายไดอ่ื้น 6.87  8.25  8.56  

รายไดร้วม 1,405.41  1,487.30  1,407.70  
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( หน่วย : ลา้นบาท ) 

ตลาดผลิตภณัฑ ์ 2558 % 2559 % 2560 % 
รายไดจ้ากการขาย - ต่างประเทศ 1,401.40 98.7 1,434.39 97.9 1,322.71 97.4 
รายไดจ้ากการขาย - ในประเทศ 18.49 1.3 31.11 2.1 35.18 2.6 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,419.89 100.0 1,465.50 100.0 1,357.89 100.0 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (26.78)  8.32  34.63  
รายไดจ้ากการลงทุน 5.43  5.23  6.62  
รายไดอ่ื้น 6.87  8.25  8.56  

รายไดร้วม 1,405.41  1,487.30  1,407.70  
 

ลกัษณะลูกคา้ อตัรา ร้อยละ 
ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ รวม 

มูลค่าการจ าหน่าย 97.41 2.59 100.00 
วฎัจกัร 

ของการประกอบธุรกจิ 
อตัราร้อยละ 

2558 2559 2560 
ไตรมาส 1 22.00 21.00 25.00 
ไตรมาส 2 29.00 29.00 27.00 
ไตรมาส 3 28.00 27.00 27.00 
ไตรมาส 4 21.00 23.00 21.00 

รวม             100.00             100.00             100.00 
                          

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ   เป็นผลิตภณัฑ ์ ผกัแช่แข็ง    ซ่ึงเป็นการน าเอาผลผลิตทางการเกษตร เช่น ถัว่แระ, 
ถัว่แขก, ขา้วโพดหวาน, แครอท, ขา้วโพดฝักอ่อน เป็นตน้ มาผ่านกระบวนการผลิต เช่น คดัเลือก, ตดัแต่ง, ลา้ง, 
ตม้สุก 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 

 

 



 

 

10 
 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั  

นโยบายการตลาดในปีท่ีผา่นมา 

ในปี 2560 บริษทัฯมีประมาณการปริมาณขายรวมท่ี 23,350 ตนั ในขณะท่ีบริษทัฯขายไดท้ั้งส้ิน 21,875 
ตนั ต ่ากว่าประมาณการ จ านวน 1,475 ตนั  หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.3 มีมูลค่าการจ าหน่ายทั้งส้ิน 1,357.89 
ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 107.61 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 7.3 บริษทัฯเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ของ
ผลิตภณัฑถ์ัว่แขกแช่แข็ง ถัว่แระแช่แข็ง และขา้วโพดหวานแช่แข็ง โดยมีสัดส่วนการส่งออกรวม ร้อยละ 
97.41 และขายในประเทศ ร้อยละ 2.59 และมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศญ่ีปุ่น ประมาณ ร้อยละ 15 
ของกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ท่ีประเทศญ่ีปุ่นน าเขา้จากประเทศอ่ืนๆ ส่วนระดบัความพึงพอใจของ
ลูกคา้อยูใ่นระดบัดี ถึง ดีมาก  

กลยทุธ์การแข่งขนั 

1. รับฟังเสียงลูกคา้ในทุกกลุ่มพร้อมทั้งตอบสนองความคาดหวงัและความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 
2. พฒันาคุณภาพสินคา้ให้มีมาตรฐานระดับสากล ปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้ง 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 

ภยัธรรมชาติ เช่น ลมพาย ุ ฝนตกหนกั น ้ าท่วมมีโอกาสน้อยกวา่ เม่ือเทียบกบัประเทศคู่แข่ง เช่น จีน  
และไตห้วนั 

จุดดอ้ย 

1. ระยะทางการขนส่งสินคา้ทั้งทางบก และทางน ้ า  เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัในต่างประเทศแลว้ไกลกวา่   
ท าใหบ้ริษทัฯมีตน้ทุนค่าขนส่งท่ีสูงกวา่ 

2. ขนาดของพ้ืนท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและกระจายอยูใ่นบริเวณกวา้ง  การควบคุมดูแลพ้ืนท่ี
การเพาะปลูก ท าไดย้าก เม่ือเทียบกบัคู่แข่งในต่างประเทศ 
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ลูกคา้เป้าหมาย 

ลูกคา้หลกัของบริษทัฯคือ ผูน้ าเขา้  ผูค้า้รายใหญ่ ตวัแทนจ าหน่าย และลูกคา้รายยอ่ย ซ่ึงท าการกระจาย
สินคา้ไปยงัซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านคา้ปลีกต่างๆ และผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมอาหาร  กลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ของ
บริษทัฯส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มลูกคา้ระดบักลางข้ึนไป     และกลุ่มลูกคา้นกัธุรกิจท่ีตอ้งการสินคา้ในรูปแบบ 
ก่ึงส าเร็จรูป  สะอาด  ถูกหลกัอนามยัและสะดวกในการบริโภค 

นโยบายการตั้งราคา 

บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นราคาท่ีสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งจากทั้งในและต่างประเทศได ้

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

        ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยผา่นช่องทางการจ าหน่ายคือ 

1. จ าหน่ายผา่นผูน้ าเขา้และตวัแทนจ าหน่าย   
2. จ าหน่ายใหลู้กคา้โดยตรง    

สดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 

ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯจ าหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา  สวเีดน  
เดนมาร์ก ไตห้วนั  จีน ร้อยละ 97.41 และลูกคา้ในประเทศ ร้อยละ 2.59 

ตลาดหลกัของบริษทัฯ คือ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นประเทศท่ีนิยมบริโภคสินคา้ผกัแช่แข็ง เน่ืองดว้ย
สินคา้ของบริษทัฯมีคุณภาพดีกว่า หรือเทียบเท่าสินคา้ของคู่แข่งในต่างประเทศ แต่ราคาถูกกว่า ดงันั้น 
ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัท่ีดี ถึง ดีมาก 

สภาพการแข่งขนั 

สภาพการแข่งขนัไม่รุนแรงนกั เน่ืองจากผลิตภณัฑผ์กัแช่แขง็ เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความตอ้งการบริโภค
ในปริมาณมาก และตลาดหลกัของบริษทัฯคือประเทศญ่ีปุ่น  ลูกคา้ชาวญ่ีปุ่นเป็นลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการ
บริโภคสินคา้ในรูปแบบก่ึงส าเร็จรูป สด สะอาด ถูกหลกัอนามยั และสะดวกในการรับประทาน  ประกอบ
กบัประเทศไทย เป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ และไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองภยัทางธรรมชาติ ต่างจากประเทศคู่
แข่งขนัคือ จีน ซ่ึงมกัประสบปัญหาภยัทางธรรมชาติ ท าให้การจดัส่งสินคา้ไม่สม ่าเสมอ ต่างจากสินคา้ของ
บริษทัฯท่ีสามารถจดัส่งสินคา้ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอตลอดทั้งปี 

คู่แข่งทางการคา้ของบริษทัฯเป็นคู่แข่งในต่างประเทศคือ ประเทศจีน ซ่ึงมีขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั
กบับริษทัฯ โดยบริษทัฯมีศกัยภาพเพียงพอท่ีสามารถท าการแข่งขนัได ้ทั้งในดา้นคุณภาพ ราคา และความ
สม ่าเสมอในการจดัส่ง รวมถึงผูผ้ลิตบางรายในประเทศท่ีอาจผลิตสินคา้ทางการเกษตรแช่แข็งในประเภท
เดียวกนั 
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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 ในระหว่างการเพาะปลูกจะมีเจา้หน้าท่ีซ่ึงเป็นพนกังานส่งเสริมการเกษตรของบริษทัฯ เป็นผู ้
คอยให้ความรู้ และให้ค  าแนะน าแก่เกษตรกรในการดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย และก ากบัการใชเ้คมีภณัฑ ์เพื่อให้ได้
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  และผลผลิตต่อไร่สูงสุด เม่ือผลผลิตสามารถเก็บเก่ียวได ้
บริษทัฯจะรับซ้ือในราคาประกนั และหักค่าใชจ่้ายของเมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ย และยาก าจดัศตัรูพืชออกจากราคารับซ้ือ
ผลผลิต 

ก าลงัการผลิต  ปริมาณการผลิต และมูลค่าการผลิต 

รายการ 2558 2559 2560 หน่วย 
ก าลงัการผลิตเตม็ท่ีของเคร่ืองจกัร 42,000 42,000 42,000 ตนั 
ปริมาณการผลิตจริง (ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล และปริมาณวตัถุดิบ) 21,105 17,923 25,340 ตนั 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต 50.25 42.68 60.33 % 
อตัราการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของปริมาณการผลิต (25.20) (15.08) 41.38 % 
อตัราการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของมูลค่าการผลิต (12.05) (11.67) 17.75 % 

 

สดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบ 

          ในประเทศ- มีผูร้วบรวมวตัถุดิบ ประมาณ 200 ราย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99 
          ต่างประเทศ- บริษทัฯน าเขา้วตัถุดิบ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

น ้าท้ิงท่ีผา่นกระบวนการผลิตของบริษทัฯ  อาจจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัฯจึงไดน้ าไปผา่น
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย  เพ่ือให้คุณภาพของน ้ าท้ิงเป็นไปตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด  ก่อนท่ีจะ
ปล่อยลงสู่ระบบระบายน ้ า  ส าหรับเศษวตัถุดิบท่ีเหลือจากการผลิต  บริษทัฯจะจ าหน่ายในรูปของผลพลอย
ได ้เพ่ือน าไปใชเ้ป็นอาหารสตัว ์ ท าใหไ้ม่มีของเสียในส่วนน้ีท่ีจะท าใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม                                                                                   

ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด บริษทัฯจึงไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 

2.4 งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 
        เน่ืองจากบริษทัฯผลิตสินคา้เพ่ือเก็บไวข้ายตลอดทั้งปี และบริษทัฯจดัส่งสินคา้ตามค าสั่งของลูกคา้ 

อยา่งสม ่าเสมอ ดงันั้น จึงไม่มีค าสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

บริษทัฯตระหนกัถึงความเส่ียงต่างๆ และพิจารณาติดตามผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นความเส่ียงต่อการ
ด าเนินธุรกิจของกิจการอยูเ่ป็นระยะๆ  ทั้งน้ี เพ่ือให้การพิจารณาและบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งรอบคอบและมี
ประสิทธิผล  บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือท า
หน้าท่ีวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงต่างๆ และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือหาวิธีการป้องกนัหรือบริหารความเส่ียง
อย่างเหมาะสม  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบและพิจารณาอยา่งนอ้ยทุก 6 เดือน ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทัฯ 
สรุปไดด้งัน้ี 

ความเส่ียงจากการผนัผวนของปริมาณและราคาของวตัถุดิบ 

เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัส าหรับการผลิตสินคา้แช่แข็งของบริษทัคือ ถัว่แระญ่ีปุ่น ถัว่แขก และขา้วโพด
หวาน ซ่ึงเป็นผลิตผลทางการเกษตรท่ีอาจได้รับผลกระทบโดยตรงทั้ งในด้านปริมาณและราคาจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ อาทิเช่นภยัแลง้ หรืออุทกภยั เป็นตน้ บริษทัฯจึงมีความเส่ียง
ในแง่ของความผนัผวนของปริมาณและราคาของวตัถุดิบท่ีจดัหาเขา้สู่โรงงานเพ่ือการผลิตในแต่ละปี และส่งผล
กระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลิตและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

บริษัทฯด าเนินการบริหารความเส่ียงโดยการก าหนดราคารับซ้ือล่วงหน้ากับเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการกวา่ 20,000 ครอบครัว โดยไม่มีเกษตรกรรายใดท่ีบริษทัฯพ่ึงพิงการซ้ือวตัถุดิบท่ีสูงกวา่ ร้อยละ 20 ของ
มูลค่าวตัถุดิบทั้งหมด นอกจากน้ี บริษทัฯมีการวางแผนเร่ืองการเพาะปลูก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวตัถุดิบทางการ
เกษตรของบริษทัฯ สามารถเพาะปลูกไดปี้ละ 2-3 คร้ัง ซ่ึงมีอายกุารเก็บเก่ียวผลผลิต ประมาณ 60-90 วนั บริษทัฯ
จึงสามารถด าเนินการเพ่ิมหรือลดปริมาณการเพาะปลูกในแต่ละรุ่นได ้เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ตลาด 

ความเส่ียงดา้นการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ 

ปัจจุบนับริษทัฯ ส่งออกผลิตภณัฑผ์กัแช่แข็งไปยงัตลาดญ่ีปุ่น ร้อยละ 92.7 ของยอดขายรวม  ซ่ึงการ
พ่ึงพิงตลาดญ่ีปุ่นในสัดส่วนท่ีสูงน้ี ท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯอาจไดรั้บผลกระทบจากการท่ีเศรษฐกิจ
ญ่ีปุ่นชะลอตวั และ/หรือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการคา้ของประเทศดงักล่าว 

อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทอาหาร ท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพ และชาวญ่ีปุ่นเองก็นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ ถั่วแระ และถั่วแขกแช่แข็ง ประกอบกับบริษัทฯมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ตลอดมา  ดงันั้น ผลกระทบจากการพ่ึงพิงตลาดญ่ีปุ่นเป็นหลกัจึงอยู่ในระดบัความ
เส่ียงไม่สูงนกั 

ความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

จากการท่ีบริษทัฯมีมูลค่าการส่งออกร้อยละ 97.4 ของยอดขายรวม และบริษทัฯขายสินคา้เป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งหมด  ดงันั้น บริษทัฯอาจไดรั้บผลกระทบ  อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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 มาตรการลดความเส่ียงในกรณีน้ี บริษทัฯได้ท าสัญญาขายเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหน้า ซ่ึง
สามารถลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดพ้อสมควร โดยบริษทัฯจะท าสัญญาขายเงิน
ล่วงหน้าซ่ึงมีอายุของสัญญา 12 เดือน ให้เพียงพอต่อประมาณการรายไดท้ั้ งปี ท าให้บริษทัฯสามารถป้องกนั
ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนไดสู้งสุด ประมาณ 8-10 เดือน 

ความเส่ียงดา้นปริมาณสารเคมีตกคา้งในสินคา้ 

ดา้นคุณภาพสินคา้ท่ีตอ้งมีปริมาณสารเคมีตกคา้งไม่เกินมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด  ท าให้บริษทัฯมี
ความเส่ียงในดา้นการรับคืนสินคา้จากลูกคา้ หากไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินคา้ให้มีปริมาณสารเคมีตาม
มาตรฐานท่ีตกลงกบัลูกคา้ได ้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงความ
เช่ือมัน่ในตวัสินคา้และบริษทัฯ 

มาตรการการควบคุมคุณภาพของสินค้า ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากสารเคมีตกคา้งนั้น บริษทัฯมี
กระบวนการตรวจสอบท่ีเขม้งวดตามมาตรฐาน GMP โดยบริษทัฯไดจ้ดัหาเคร่ืองตรวจหาสารเคมีตกคา้งท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯมีอยูจ่  านวน 2 เคร่ือง สามารถตรวจหาสารเคมีตกคา้งไดม้ากกวา่ 250 ชนิด 
ในขณะท่ีบริษทัฯใชส้ารเคมี ประมาณ 20 ชนิด และในปีท่ีผา่นมาไม่ปรากฏวา่มีรายการรับคืนสินคา้เน่ืองจากมี
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 
รวมไปถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีแรงงานจะไดรั้บ เช่นค่าครองชีพต่างๆ ทุนการศึกษาบุตรของแรงงาน รวมไปถึง
การจดัอบรมเพ่ือพฒันาฝีมือแรงงานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีท่ีจะท างานร่วมกบับริษทัฯ 

ดา้นการบริหารจดัการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่  ซ่ึงมีประสบการณ์
ในธุรกิจการเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน จ านวน 4 คน และกรรมการอิสระ จ านวน 4 คน ร่วมกนัก าหนดนโยบาย
ใหก้บัทางคณะผูบ้ริหาร ดูแลและควบคุมการด าเนินการของคณะผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

คณะผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยทีมผูบ้ริหารระดบัสูง จ านวน 3 คน  ซ่ึงแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ใน
การบริหารงานธุรกิจด้านการเกษตรเป็นอย่างดี  มีการกระจายอ านาจในการบริหารและการตดัสินใจอย่าง
เหมาะสม รวมถึงมีการประชุมร่วมกนัเพ่ือตดัสินใจในประเด็นการบริหารงานท่ีส าคญั 
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การท างานของคณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ด าเนินงานภายใตน้โยบายการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ค  านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯทุกคร้ัง ท่ีประชุมไดร้ายงานผลการด าเนินงาน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้
ซกัถามอยา่งเป็นท่ีพอใจ ดงันั้น ความเส่ียงในการบริหารจดัการของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

ดา้นการเงิน  

บริษทัฯมีสินทรัพยร์วม จ านวน 1,575.69 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวม 131.90 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 
8.37 ของสินทรัพยร์วม และมีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,443.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 91.63 ของสินทรัพยร์วม  
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.09:1 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่อง 13.44 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว 8.21 เท่า ประกอบกบัวงเงินเครดิตท่ีสถาบนัการเงินทั้ง 6 สถาบนัท่ีบริษทัฯใชบ้ริการอยูต่่างเป็นวงเงินท่ี
ไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์  ้ าประกันทั้ งส้ิน แสดงถึงสถานะการเงินและความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ ท่ีได้รับจาก
สถาบนัการเงินอยูใ่นระดบัสูง นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดย้ึดหลกันโยบายการเงินท่ีเนน้ความรอบคอบ ท าให้ความ
เส่ียงดา้นการเงินของบริษทัฯอยูใ่นระดบัต ่า 

ดา้นผูล้งทุน 

บริษทัฯมีผลประกอบการท่ีดีและมีก าไรมาโดยตลอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัฯมีก าไร
สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรทั้งส้ิน จ านวน 956.53 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 60.71 ของสินทรัพยร์วม และ บริษทั
ฯสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปี  

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯมีสินทรัพยสุ์ทธิ ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจตามงบการเงินปี ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 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 
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ประเภท / ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า      
(ลา้นบาท) 

ภาระ
ผกูพนั 

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 3.8 ไม่มี 

อาคารโรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ เป็นเจา้ของ 69.5 ไม่มี 
อาคารโรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ เป็นเจา้ของ 30.6 ไม่มี 
อาคารหอ้งเยน็ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ เป็นเจา้ของ 34.8 ไม่มี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นเจา้ของ 112.1 ไม่มี 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

 

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 
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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 

       

           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 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่าย ผลไมส้ด ผลไมแ้ช่เยือกแข็ง และผลไมอ้บแห้งและอาหารส าเร็จรูปด้วย
กระบวนการ Freeze Dry รวมถึงเคร่ืองเทศ และเคร่ืองปรุง 

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

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

สดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯถือหุน้ ร้อยละ 15 คิดเป็นเงิน 37,500,000 บาท 
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            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. นงราม เลาหอารีดิรก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4334                                                       
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 51 ตรอกศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210                                           
โทรศพัท ์และโทรสาร 0-2521-4501 

สถาบนัการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)                                                                                                   
ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอร์เรท จ ากดั - สาขา กรุงเทพฯ                                                                           
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)                                                                                             
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
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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 แบ่งเป็น
หุน้สามญั 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. 2560  มีดงัน้ี 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

ส้ินสุด ณ 30 ธนัวาคม 2559 ส้ินสุด ณ 29 ธนัวาคม 2560 

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 

874,090 

3,702,600 

3,702,600 

181,500 

181,500 

181,500 

171,589,295 

42.62 

0.08 

0.23 

0.97 

0.97 

0.05 

0.05 

0.05 

45.02 

162,458,988 

306,517 

774,090 

3,702,600 

3,702,600 

181,500 

181,500 

181,500 

171,489,295 

42.62 

0.08 

0.20 

0.97 

0.97 

0.05 

0.05 

0.05 

44.99 

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 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 7,544,742 1.98 15,547,682 4.08 
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ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

ส้ินสุด ณ 30 ธนัวาคม 2559 ส้ินสุด ณ 29 ธนัวาคม 2560 

จ านวนหุน้ ร้อยละ จ านวนหุน้ ร้อยละ 

5 นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ 9,102,800 2.39 9,102,800 2.39 

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

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

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

9 นายวชัระ จนัทร์เจริญกิจ 100,000 0.03 6,130,000 1.61 

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

11 นางลพณา  คงเสรี 4,545,002 1.19 3,445,002 0.90 

รวม 264,772,101 69.47 277,605,041 72.83 

 
การถือหุน้ของบริษทัฯแบ่งตามสญัชาติผูถื้อหุน้ 

 
ผูถื้อหุน้ 

ณ  วนัท่ี  30  ธนัวาคม  2559 ณ  วนัท่ี  29  ธนัวาคม  2560 

จ านวนราย จ านวนหุน้ % จ านวนราย จ านวนหุน้ % 

สญัชาติไทย 1,911 293,198,750 76.93 2,889 293,580,540 77.03 

สญัชาติต่างดา้ว 37 87,946,975 23.07 34 87,565,185 22.97 

รวม 1,948 381,145,725 100.00 2,923 381,145,725 100.00 

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

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 3 411,476 0.11 2 161,476 0.04 

อ่ืน ๆ  9 396,595 0.10  7 264,805 0.07 

- บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นใหญ่ ในอันท่ีจะมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั 
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การกระจายตวัการถือหุน้ 
ของผูถื้อหุน้ 

ณ  วนัท่ี  15 มีนาคม  2559 ณ  วนัท่ี  14  มีนาคม  2560 

จ านวนราย จ านวนหุน้ % จ านวนราย จ านวนหุน้ % 

กรรมการ และผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง และผูมี้ความสมัพนัธ์ 

36 244,362,233 64.11 22 223,206,958 58.56 

ผูถื้อหุน้ มากกวา่ 5% โดยนบัรวม
ผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

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

ผูถื้อหุน้รายยอ่ย (Free float) 1,720 117,723,339 30.89 2,156 138,878,525 36.44 

ผูถื้อหุน้ต ่ากวา่ 1 หน่วยการซ้ือขาย 192 2,840 - 202 2,929 - 

รวมทั้งส้ิน 1,949 381,145,725 100.00 2,381 381,145,725 100.00 

 
 

การกระจายตวัการถือหุน้ 
ของผูถื้อหุน้ 

ณ  วนัท่ี  15  มีนาคม  2559 ณ  วนัท่ี  14  มีนาคม  2560 

จ านวนราย จ านวนหุน้ % จ านวนราย จ านวนหุน้ % 

ถือหุน้เกินกวา่ 0.5% 31 305,123,479 80.05 28 296,851,218 77.88 

ถือหุน้ไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต ่ากวา่ 1 
หน่วยการซ้ือขาย 

1,726 76,019,406 19.95 2,151 84,291,578 22.12 

ถือหุน้ต ่ากวา่ 1 หน่วยการซ้ือขาย 192 2,840 - 202 2,929 - 

รวมทั้งส้ิน 1,949 381,145,725 100.00 2,381 381,145,725 100.00 
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ช่ือผูล้งทุนสถาบนัของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2560 

จ านวนหุน้ % จ านวนหุน้ % 

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

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

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

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

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

รวม 19,134,571 5.02 19,134,571 5.02 

                  

ผูถื้อหุน้ : สิทธิและความเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของผูถื้อหุน้  โดยมุ่งหวงัใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม
กนัภายใตก้ระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  บริษทัฯจึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่
ส าคญั  เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถและ
คุณสมบติัท่ีเหมาะสม  เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระของบริษทัฯ และสามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมได ้และบริษทัฯยงัตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บ
ขอ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลาและเท่าเทียมกนั เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการประชุมผูถื้อหุน้ ฉะนั้นใน
การประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง บริษทัฯจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียด
ครบถว้นและเพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระต่อนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพ่ือจดัส่ง
ให้ถึงมือผูถื้อหุ้นก่อนวนัประชุม 21 วนั และผูถื้อหุ้นยงัสามารถศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้า ผ่าน เวบ็ไซต์ 
ของบริษทัฯอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด  
นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดอ้  านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยการก าหนด วนั เวลา และ
สถานท่ีประชุมท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวกและมีขนาดเหมาะสม เพ่ือรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งเพียงพอ และในกรณีท่ีผูถื้อ
หุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษทัฯคนใดคน
หน่ึงเขา้ประชุมและลงมติแทนได ้
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การอ านวยความสะดวกในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯให้ความส าคญักบัผูถื้อหุ้นทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งนกัลงทุนรายยอ่ย และนกั
ลงทุนสถาบนั จึงไดมี้การก าหนดนโยบายในการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ เพ่ือเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี หรือประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นโดยบริษทัฯท าการคดัเลือกสถานท่ีประชุม ท่ีสะดวกต่อการเดินทาง รวมถึงการ
เดินทางดว้ยระบบขนส่งมวลชน และมีท่ีจอดรถเพียงพอส าหรับรถยนตส่์วนบุคคล ก าหนดวนัประชุมท่ีไม่ตรงกบัวนัหยดุ
นกัขตัฤกษห์รือวนัหยดุท าการ ก าหนดเวลาประชุมในช่วงเวลา 8.30 – 16.00 น. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีพร้อมอุปกรณ์ช่วยในการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมโดยใชร้ะบบ Barcode จดัใหมี้อากรแสตมป์เพ่ือการมอบอ านาจเขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุน้สามารถ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมก่อนการประชุม 2 ชัว่โมงหรือในระหวา่งการประชุม เพ่ือใชสิ้ทธิในการออกเสียงในวาระท่ียงั
มิไดมี้การลงมติ     

การประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทัฯจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด
รอบปีบญัชี และการประชุมผูถื้อหุน้วิสามญั กรณีขอมติพิเศษจากผูถื้อหุ้น  บริษทัฯใหค้วามส าคญักบัผูถื้อหุ้นทุกรายทั้งผู ้
ถือหุ้นสถาบนั และผูถื้อหุ้นรายยอ่ย  บริษทัฯจึงเชิญชวน และสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นสถาบนั และผูถื้อหุ้นรายยอ่ย เขา้ร่วม
ประชุม เพ่ือซักถามขอ้สงสัย แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ โดย
บริษทัฯพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างโปร่งใส 
ยติุธรรม โดยจดัใหมี้การประชุมเรียงตามวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม ส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ  บริษทัฯ
ไดแ้ยกเร่ืองใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งจดัใหมี้ตวัแทนของผูถื้อหุน้ใน
การตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงเพื่อความถูกตอ้ง และท าการเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง
ภายในเวลา 9.00 น. ของวนัท าการถดัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น และจดัท ารายงานการประชุมอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ และ
เผยแพร่รายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายงานผา่นทาง เวบ็ไซต ์ของบริษทัฯ ภายใน 14 วนั
นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 

2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

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

บริษทัฯ ออกหลกัทรัพยเ์ป็นหุน้สามญัเท่านั้น  ไม่ไดท้ าการออกหลกัทรัพยอ่ื์น เช่น หุน้บุริมสิทธิ หรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ เป็นตน้ 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล                                                                                                             

บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ  เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัฯมี
โครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน 

ประวติัการจ่ายเงินปันผล  

จ่ายจากผลการ
ด าเนินงานของปี 

อตัรา                
( บาท/หุน้ ) 

จ านวนหุน้     
(หุน้) 

วนัท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย 
XD 

วนัจ่ายเงินปันผล 

2557 0.10 381,145,725 12-13 มี.ค. 2558 14 พ.ค. 2558 
2558 0.20 381,145,725 14-15 มี.ค. 2559 12 พ.ค. 2559 
2559 0.35 381,145,725 13-14 มี.ค. 2560 12 พ.ค. 2560 
2560 0.14 381,145,725 25,28 ส.ค. 2560 8 ก.ย. 2560 

0.20 381,145,725 12 มี.ค. 2561 14 พ.ค. 2561 
 

รายการ หน่วย 2557 2558 2559 2560 
ก าไรสุทธิงบการเงินรวม ลา้นบาท 60.43 119.56 196.38 160.41 
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 0.16 0.31 0.52 0.42 
มูลค่าตามบญัชี บาท / หุน้ 3.33 3.54 3.85 3.79 
เงินปันผล ลา้นบาท 38.12 76.23 133.40 129.59 
เงินปันผล บาท / หุน้ 0.10 0.20 0.35 0.34 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 63.08 63.76 67.93 80.79 

หมายเหตุ  อตัราการจ่ายเงินปันผล และวนัท่ีจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานของปี 2560 ยงัไม่แน่นอน 
ข้ึนอยูก่บัมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซ่ึงจะประชุมในวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 
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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 

กรรมการผูมี้อ านาจผกูพนับริษทัฯ 

นายประยรู พลพิพฒันพงศ์ ประธานกรรมการ หรือนายองักูร พลพิพฒันพงศ์ กรรมการผูจ้ดัการ หรือนาย
ประภาส พลพิพฒันพงศ ์ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 

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                                                                                                                                                            
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คณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประภาส พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการและ 
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 ์– เป็นท่ีปรึกษากฏหมายและเลขานุการ 

 

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.  นายศกัดา พิมเมือง กรรมการและเลขานุการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

6.  นายวนัจนัทร์ ศิวบุณยวงศ ์ ท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษากฎหมาย 
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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.  นายศกัดา พิมเมือง กรรมการและเลขานุการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
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ประวติักรรมการ 

1. นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการบริษทั) 

อาย ุ 84 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 2560 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง                                                                                
คณะกรรมการบริหาร  4 / 4 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 30 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2560 306,517 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 
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2. นายประภาส พลพิพฒันพงศ ์

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการบริหาร,ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง) 

อาย ุ 69 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 2560 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6  คร้ัง                                                                                
คณะกรรมการบริหาร  4 / 4 คร้ัง                                                                                
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง                                                     
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 30 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ  31 ธ.ค. 2560 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 ุ 48 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 2560 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง                                                                              
คณะกรรมการบริหาร  4 / 4 คร้ัง                                              
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 คร้ัง                                                                                   
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2 / 2 คร้ัง                                                                 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 27 เมษายน 2543, 18 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2560 ส่วนตวั     3,702,600 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.96                                                                       
คู่สมรส       181,500 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  0.05                                                                  
บุตร            363,000 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10                                                                  
รวม         4,247,100 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ  1.11 
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4. นายหลาน มู่ ชิว 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 70 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 2560 คณะกรรมการบริษทั  4 / 6 คร้ัง                                                     
คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร   1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 30 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2560 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 ุ 81 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 2560 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6  คร้ัง                                                                                    
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                                            
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง   
คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 12 มีนาคม 2536, 25 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2560 667,920 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 
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6. นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 49 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 2560 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง                                                                                      
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                                            
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง                                                      
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 1 / 2 คร้ัง                                   
คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 26 เมษายน 2549, 12  ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2560 71,874 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 
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7. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล          

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

อาย ุ 47 ปี 

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

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

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 2560 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง                                                                                   
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2 / 2 คร้ัง                                    
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2 / 2 คร้ัง                                     
คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 30 เมษายน 2553, 8 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2560 ไม่มี 
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8. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม  

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 49 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 2560 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6  คร้ัง                                                                                    
คณะกรรมการตรวจสอบ  3 / 3  คร้ัง                                             
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 คร้ัง                                         
คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 26 เมษายน 2559, 2 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2560 ไม่มี 

น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
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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  

การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทั ในรอบปี 2560                                  (หน่วย : หุน้) 

ช่ือ-นามสกลุ         ต  าแหน่ง ถือหุน้                            
ณ วนัตน้ปี 

ถือหุน้                      
ณ วนัส้ินปี 

เปล่ียนแปลง  

1 นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์
บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั 

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

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

- 
- 
- 

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 200,886,029 200,886,029 - 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้  52.71 52.71 - 
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การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร ตามค านิยามของ กลต. ในรอบปี 2560                     (หน่วย : หุน้) 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ถือหุน้                
ณ วนัตน้ปี 

ถือหุน้                
ณ วนัส้ินปี 

เปล่ียนแปลง  

1 นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์
บริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั 
               รวม 

ประธานกรรมการบริษทั และ
กรรมการผูมี้อ านาจ 

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

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

- 
- 
- 

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 - - - 
5 น.ส. วริศรา  เก่งการคา้ ผูจ้ดัการทัว่ไปและรักษาการ

ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน โรงงาน 2 
- - - 

6 นายรังสิต  โอเจริญ ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน โรงงาน 1 - - - 
7 น.ส. ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูดี้ ผูจ้ดัการโรงงาน 1 - - - 
8 นายธรรมรัตณ์  เจริญสนัติ ผูจ้ดัการโรงงาน 2 - - - 
9 นายศกัดา  พิมเมือง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - - - 

 

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. หา้มท าการซ้ือ-ขายหลกัทรัพย ์14 วนั ก่อนและหลงัการรายงานงบการเงิน 

5. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือการซ้ือ-ขายหลกัทรัพย ์

6. ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

7. การท ารายการระหวา่งกนัท่ีส าคญัตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการ 
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ความหมายของคอลมัน์ A = จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ,  B = กรรมการบริษทัท่ีบริษทัไปลงทุน
เกิน 10%, C =  บริษทัจดทะเบียนอ่ืน,  D = ประสบการณ์การท างานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง,  E =ความรู้ดา้นบญัชี,  
F = การอบรมการเป็นกรรมการในปีท่ีผา่นมา  

รายช่ือกรรมการ ลกัษณะกรรมการ A B C D E F 

นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร - ใช่ - มี มี - 

นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร - - - มี มี - 

นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร - - - มี มี - 

นายหลาน มู่ ชิว กรรมการไม่เป็นผูบ้ริหาร - - - มี - - 

นายอ านวย  ยศสุข กรรมการอิสระ 25 - - มี มี - 

นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการอิสระ 12 - 1 มี มี - 

ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการอิสระ 8 - - มี มี - 

น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม กรรมการอิสระ 2 - - มี มี ใช่ 

                  นิยามกรรมการอิสระ 

1. ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.50 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บั
รวมถึงหุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 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 านาจควบคุมบริษทั 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือบริษทัท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่เขา้ไปถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
หรือเป็นบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพผูส้อบบญัชีแก่บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั หรือนิติบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี   

5. มีความเป็นอิสระและไม่เก่ียวขอ้งกบัฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

6. ไม่เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในกลุ่มของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือ
บริษทัท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่เขา้ไปถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

7. กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการเงินและบญัชีเป็นอยา่งดี 
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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 และการประชุมผู ้ถือหุ้น มีการ
ลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจดัการ) 

อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจดัการ) 

1. คณะกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึง
การดูแล และจัดการบริษัทให้เ ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. ก าหนดวสิยัทศัน์  ทิศทาง  และกลยทุธ์ของบริษทั 
3. ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ และนโยบายท่ีส าคญั รวมถึง

วตัถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษทั 
รวมทั้งติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผนงานท่ีก าหนด 

4. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบ
บญัชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

6. ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเ ส่ียงอย่าง
ครอบคลุม และดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบ หรือกระบวนการ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

7. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีเหมาะสม เพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

1. ก าหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการด าเนินงาน
ให้สอดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงคข์องบริษทั โดย
มุ่งสร้างความมัน่คง และประโยชน์สูงสุดใหก้บับริษทั 

2. ก ากับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตาม
นโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

3. มี อ าน าจอ นุมัติ และท า นิ ติกรรม  ภายใต้กรอบ ท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด 

4.กระท าการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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8. ดูแลใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

9. ให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ 
และมีมาตรฐานสูง 

10. เป็นผูน้ าและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี 

อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจะด าเนินการไดต้่อเม่ือไดรั้บการอนุมติัจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษทั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. การอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 

2. การอนุมติัจดัสรรก าไร 

3. การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผูต้อ้งออกตามวาระ หรือเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมในกรณีท่ีมีการเพ่ิมจ านวน 

4. การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

5. การเลือกตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 

6. การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ การแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั 

7. การเพ่ิมทุน การลดทุน การโอนส ารองเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม การจ่ายเงินปันผล การเสนอขายหรือ
จดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหม่ การออกหุน้กู ้

8. การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ท่ีมีขนาดรายการ มากกวา่หรือเท่ากบั 15% 

9. การขายหรือโอนกิจการบริษทัฯ การซ้ือหรือรับโอนกิจการอ่ืน  การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้
เช่ากิจการของบริษทั 

10. การควบรวมกิจการ การเลิกกิจการ  

การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

                 กรรมการของบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 8 คน ดงัน้ี                                                                                       

                  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร               3                  คน 

                  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร          1                  คน 

                  กรรมการท่ีเป็นอิสระ                   4                  คน 
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ประธานกรรมการบริษทัฯ  แมจ้ะมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตกบักรรมการผูจ้ดัการ แต่ก็มีความเห็น
ในการด าเนินงานท่ีเป็นอิสระต่อกนั  ประกอบกบัโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ
ท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงในจ านวนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีกรรมการท่ีเป็นอิสระ 
เป็นจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ หรือไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ท าใหส้ามารถตรวจสอบการบริหารงานไดอ้ยา่ง
อิสระ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจึงมัน่ใจได้ว่า ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่าง
บริสุทธ์ิ ยติุธรรม มีความเสมอภาค เท่าเทียมกนั ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้และมีการถ่วงดุลอ านาจกนั
อยา่งเหมาะสม  

การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือใหมี้การแบ่งแยกบทบาทอยา่งชดัเจน 

การประชุมคณะกรรมการ 

1. บริษทัฯก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้เป็นรายปี โดยก าหนดใหมี้การประชุมอยา่งสม ่าเสมอ  
ไตรมาสละ 1 คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และกรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว โดยในปี 2561 ก าหนดการ
ประชุมดงัน้ี 

ประชุมคร้ังท่ี วนั-เดือน-ปี 
1 วนัศุกร์ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
2 วนัศุกร์ วนัท่ี 27 เมษายน 2561 
3 วนัศุกร์ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
4 วนัศุกร์ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 
5 วนัศุกร์ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 
6 วนัจนัทร์ วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 

 
2. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ร่วมกนัพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุม 

3. จดัใหมี้การส่งหนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้ อยา่ง
นอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหมี้เวลาพิจารณาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

4. ก าหนดใหมี้กรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ือง
ส าคญั ๆ เช่น รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย  ท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อบริษทั
ฯ การขยายโครงการลงทุน การก าหนดระดบัอ านาจบริหารงาน การก าหนดนโยบายบริหารการเงินและการ
บริหารความเส่ียง เป็นตน้ 

5. ในท่ีประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีพิจารณา ตอ้งออกจากท่ีประชุม ก่อนเร่ิมการ
พิจารณาในวาระนั้น ๆ 
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6. กรรมการทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารการประชุม และเอกสารส าคญั
อ่ืนๆ หากมีขอ้สงสยั กรรมการอ่ืนและฝ่ายจดัการตอ้งด าเนินการเพ่ือตอบขอ้สงสยันั้น 

7. เลขานุการบริษทัฯหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ตอ้งจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการให้ครบถว้นสมบูรณ์ 
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

รายช่ือ 

 

วาระ           
การด ารง
ต าแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง), % การเขา้ประชุมฯ 

(ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มกีารประชุม จ านวน 6 คร้ัง) 

การประชุมวาระ
ปกติ 

การประชุมวาระ
พิเศษ 

รวม % 

1.นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 6 / 6 - 6 / 6 100 

2.นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 6 / 6 - 6 / 6 100 

3.นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 6 / 6 - 6 / 6 100 

4.นายหลาน  มู่  ชิว 3 ปี 4 / 6 - 4 / 6 67 

5. นายอ านวย  ยศสุข 3 ปี 6 / 6 - 6 / 6 100 

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

7.ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล 3 ปี 6 / 6 - 6 / 6 100 

8.น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม 3 ปี 6 / 6 - 6 / 6 100 

กรรมการทุกคนมีสดัส่วนของการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 96 ของการประชุมทั้งปี 2560 
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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 านวนคร้ังของการประชุม 

ในปี 2560 

4 4 2 2 2 1 

การเขา้ประชุมของกรรมการแต่ละคน       

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ 4 / 4      

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

3.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ 4 / 4  2 / 2 2 / 2 2 / 2  

4.  นายหลาน มู่ ชิว      1 / 1 

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

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

7.  ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล    2 / 2 2 / 2 1 / 1 

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

9.  นายเทวนิทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์    2 / 2 2 / 2  

10.  นายศกัดา  พิมเมือง    2 / 2 2 / 2  
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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  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน และเลขานุการบริษทัฯ 

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

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

ประกาศนียบตัรชั้นสูง  

6 นายรังสิต  โอเจริญ ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน โรงงาน 1 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
7 น.ส. ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูดี้ ผูจ้ดัการโรงงาน 1 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยกีารอาหาร 
8 นายธรรมรัตณ์  เจริญสนัติ ผูจ้ดัการโรงงาน 2 ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล 
9 นายศกัดา  พิมเมือง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ปริญญาตรี บญัชี, ปริญญาโท-บริหาร 
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(ข) เจา้หนา้ระดบับริหาร และจดัการ 

รายช่ือ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา 
1 นายปิยะราช  กลุประยงค ์ รองผูจ้ดัการโรงงาน 2 ปริญญาตรี เทคโนโลยอีุตสาหกรรมอาหาร 
2 นายบุญมี  สมญั รองผูจ้ดัการโรงงาน 1 ปริญญาตรี พืชไร่ 
3 นายถนอม  ไชยวงศ ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ ปริญญาโท วทิยาศาสตร์อาหาร 
4 นายชาญวทิย ์ สุวรรณรัตน์ รองผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์อาหาร 
5 นายสายรุ้ง  บุญตอม รองผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน ปริญญาตรี เกษตรศึกษา (พืชสวน) 
6 นายธนะเมศฐ ์ สุทธา รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ปริญญาตรี บญัชี, ปริญาโท-บริหารธุรกิจ 
7 นายวรีะวฒัน์ สกลุมีฤทธ์ิ รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปริญญาตรี บญัชี 
8 นายวทิยา  ก าลงัเก่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน ปริญญาตรี บญัชี, ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ 
9 น.ส. รตินุช  วอ่งวศิวกิจ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดอาวโุส ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์, ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ 

10 นายวเิศษ  ววิฎิฏก์ลุธร ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ปริญญาตรี-บริหารธุรกิจ 
11 นายชยัวฒัก ์ตรียานุรักษ ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน ปริญญาโท-การจดัการ 
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ผงัองคก์ร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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8.3 เลขานุการบริษทัฯ 

บริษทัฯจดัใหมี้เลขานุการบริษทั เพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใน
เร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

• ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกับ ขอ้ก าหนด กฎ ระเบียบ และขอ้บังคบัต่าง ๆ ของ
บริษทั และติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง และสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลง
ท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการ 

• จดัการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั 
และขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ  

• บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการ
ปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

• ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานขอ้สนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบ และขอ้ 
ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

• ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบถึงสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษทัฯ 

• ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

โดยมีนายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ ์– 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 7/2016 สภาวชิาชีพการบญัชี,           

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

- Level II CFA Candidate,  

- SEC Financial Advisor Licenses,  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษัทฯได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารไวอ้ย่างชัดเจน และโปร่งใส ในเกณฑ์ท่ี

เหมาะสมท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการ และผูบ้ริหาร ท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัฯตอ้งการ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายให้
เป็นกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
         คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้  าหนา้ท่ี เสนอแนะค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษทัฯ คณะอนุกรรมการ กรรมการผูจ้ ัดการ กรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ี
เหมาะสมตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร ในการบริหารงานอยา่งเตม็
ก าลงัความรู้ ความสามารถ และตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนของกรรมการ เพื่อให้บริษทัฯมีความเจริญเติบโต
อยา่งย ัง่ยืน มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือเป็นผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหุ้น พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน  

         บริษทัฯพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับขอ้มูลอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือ
รายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากับ
ค่าตอบแทนในปีท่ีผา่นมา และเป็นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถท่ีจะด ารงไว้
ซ่ึงกรรมการและผูบ้ริหารท่ีบริษทัตอ้งการ เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเป็นประจ าทุกปี โดยบริษทัฯ
มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะอนุกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการบริหาร
และผูบ้ริหารระดบัสูงในระดบัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

โครงสร้างค่าตอบแทน  

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

- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 5 คน ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการรายปี 400,000 
บาท/ปี/คน, ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ ตามปริมาณงาน
ท่ีเพ่ิมข้ึน 40,000บาท/เดือน และกรรมการตรวจสอบ 2 คน ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ 
ตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 20,000 บาท/เดือน/คน  
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- ค่าตอบแทนอ่ืน – กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และคณะอนุกรรมการทุกคณะ ไม่ไดรั้บ
ค่าตอบแทนอ่ืน เช่น เบ้ียประชุม, โบนสั, เบ้ียประกนัชีวติ, รถประจ าต าแหน่ง เป็นตน้ 

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

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

จ านวนค่าตอบแทน  

               ในปี 2560 บริษทัฯไดจ่้ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร มีรายละเอียด ดงัน้ี 

                 คณะกรรมการ                                                                                                ( หน่วย : บาท ) 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 2559 2560 

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 273,225 400,000 

9. น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมการอิสระ 198,908 - 

10.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ 127,867 - 

ค่าตอบแทนอ่ืน เช่น เบ้ียประชุม, โบนสั, เบ้ียประกนั เป็นตน้ ไม่มี ไม่มี 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 3,400,000 3,200,000 
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                     กรรมการตรวจสอบ                                                                                                                 (  หน่วย : บาท ) 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 2559 2560 

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

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

3.  น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม กรรมการตรวจสอบ 93,548 240,000 

4.  น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม กรรมการตรวจสอบ 120,000 - 

รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 933,548 960,000 

 

กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 

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

เงินเดือน 9 19,867,840 9 22,185,360 

โบนสั,ค่าบ าเหน็จ 9 7,212,192 9 7,911,875 

ค่าครองชีพ 9 59,800 9 70,200 

สมทบประกนัสงัคม 9 69,000 9 81,000 

สมทบส ารองเล้ียงชีพ 9 575,785 9 665,561 

รวม 9 27,784,617 9 30,913,996 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 32,118,165   35,073,996 
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8.5 ทรัพยากรบุคคล ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

รายการ ชาย หญิง รวม 

ฝ่ายบริหาร / ธุรการ 30 43 73 

ฝ่ายจดัการ / ฝ่ายผลิต / ช่างเทคนิค 88 29 117 

พนกังานรายวนั, รายเหมา 390 1,177 1,567 

รวม 508 1,249 1,757 

- บริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานหรือขอ้พิพาทแรงงานอย่างมีนัยส าคญั ในระยะ 3 ปี      
ท่ีผา่นมา 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีบริหารและจดัการ หวัหนา้แผนก จ านวนเงิน 4,812,000.00 บาท  

9 การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือความโปร่งใส เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
จึงไดก้ 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 าเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ         แก่
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4. บริษทัณจะด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ และจะบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 
5. บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการด าเนินงานของบริษัทท่ีส าคัญไวล่้วงหน้าทุกปี   

คณะกรรมการบริษทัฯ จะใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน โดยจะก ากบัดูแล
ฝ่ายบริหารใหด้ าเนินการตามนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. บริษทัฯไดจ้ดัท าจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนยดึถือปฏิบติั 
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ภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ 

คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
กลยทุธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการ ด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามแผนธุรกิจท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้แก่กิจการ และความมัน่คงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ
วิสัยทศัน์  พนัธกิจของบริษทัฯ ปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และนโยบาย
ดา้นอ่ืน ๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตเป็นประจ าอยา่งนอ้ยทุก ๆ 5 ปี 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการไดท้ าการทบทวนวสิัยทศัน์ ภารกิจและกลยทุธ์ของบริษทัแลว้ 
มีความเห็นวา่ วิสัยทศัน์ ภารกิจและกลยทุธ์ยงัมีความทนัสมยั สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด าเนิน
ธุรกิจใหมี้ความประสบความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี  

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการไดดู้แลบริหารงานอยา่งระมดัระวงั และรอบคอบ  เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์  เม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
ไดรั้บทราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไดพ้ิจารณา
ตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง  โดยก าหนดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยราคา และเง่ือนไข เสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่า
รายการ คู่สญัญา เหตุผล/ความจ าเป็น ไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1  ตลอดจนไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหวัขอ้ขอ้มูลทัว่ไป และรายการบญัชีกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการรับรู้ และตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง และมีนโยบายท่ีจะ
สนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งบริษทัฯกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ในการสร้างสรรคป์ระโยชน์
ระหวา่งกนั และดูแลใหม้ัน่ใจวา่ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลายไดรั้บการคุม้ครอง และการปฏิบติัดว้ยดี  โดย
บริษทัฯใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ 
เจ้าหน้ี พนักงาน และค านึงถึงความปลอดภยัและสุขอนามยั ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  สิทธิมนุษยชน และการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่  โดย
ก าหนดแนวปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานอย่างชดัเจนไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ และ
ก าหนดเป็นนโยบายไวใ้นนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จัดให้มีช่องทางท่ีผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถร้องเรียนต่อบริษทั ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการปฏิบติัของบริษทัฯ ไม่วา่จะโดย
กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนักงาน ทั้งน้ี บริษทัฯให้ค  ามัน่ว่าการร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
ย่อมไดรั้บความคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นความลบั บริษทัจะด าเนินการตรวจสอบตามกระบวนการท่ี
ก าหนดไวแ้ละหาแนวทางแกไ้ขโดยเร็ว   
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จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการไดอ้นุมติัระเบียบว่าดว้ยจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือ คู่มือกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน เพ่ือส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัยึดถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ
เป็นปกติวิสัย ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดล้งนามรับทราบเอกสารเก่ียวกบัระเบียบ
ดังกล่าว และยืนยนัการปฏิบัติตาม ซ่ึงถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษทัฯ อีกทั้ ง
คณะกรรมการได้มอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบ ท าหน้าท่ีติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง และ
ปรับปรุงระเบียบดงักล่าวใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ จริยธรรมธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 5 ไดรั้บการอนุมติั
จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

การก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัมีความตั้งใจอยา่งยิ่งท่ีจะสร้างกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีเป็น
มาตรฐานและให้กระจายการปฏิบติัไปสู่พนักงานทุกระดบัทั่วทั้งบริษทั เพ่ือให้เกิดวฒันธรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ อยา่งแทจ้ริง  จึงขอใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ยดึถือปฏิบติัตามอยา่ง
เคร่งครัด  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 5 ได้รับการอนุมติัจากการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บริษทัฯให้ความส าคญัเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ และถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายใน
การด าเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษทัก าหนดไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ หัวขอ้ การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
และก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากับดูแลกิจการ หัวขอ้ นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่  
เพื่อใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคนยดึถือปฏิบติัและในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ
ประกาศแสดงเจตนารมณ์ เพ่ือเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการ
บริษทัฯมีมติอนุมติัจดัท า นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจและมุ่งพฒันาไปสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนื และเม่ือวนัท่ี 21 
เมษายน พ.ศ. 2558 บริษทัฯสมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพ่ือประเทศไทย เพ่ือร่วม
รณรงค์ให้ทุกองค์กรตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตและคอร์รัปชั่น และในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษทัฯมีมติ
อนุมติั นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 และไดรั้บการรับรองให้เป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

 



 

 

54 
 
 

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริหาร 

แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2543 ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร จ านวน 3 คน โดย
ก าหนดอ 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 

เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2558 มีมติให้
เปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ านาจ จากเดิม “นายประยรู  พลพิพฒันพงศ์ ประธานกรรมการ หรือนาย
ประภาส  พลพิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ หรือนายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ ลงลายมือช่ือและประทบัตรา
ส าคญัของบริษทัฯ” เปล่ียนเป็น “นายประยรู  พลพิพฒันพงศ์ ประธานกรรมการ หรือนายองักูร  พล
พิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ หรือนายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญั
ของบริษทัฯ” โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

แต่งตั้ ง ข้ึนเ ม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2541 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ    และกรรมการอิสระ 1 คน  คือ นาย อ า
พล  รวยฟพูนัธ์  เป็นผูมี้ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายอ านวย  ยศสุข                    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายอ าพล   รวยฟพูนัธ์             กรรมการตรวจสอบ 

3. น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม           กรรมการตรวจสอบ             

โดยมีนายวีระวฒัน์  สกุลมีฤทธ์ิ - รองผู ้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 



 

 

55 
 
 

คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบทั้งคณะ เป็นกรรมการอิสระ 

2. กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 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 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีจ านวน 5 
คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการบริหาร 2 คน และท่ีปรึกษากฎหมายเป็นท่ีปรึกษา 
โดยกรรมการอิสระ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานฯ มีอ านาจหนา้ท่ีในการสรรหาผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็น
กรรมการ ตามขอ้ก าหนดของบริษทัฯ และมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยฯ์ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือลงมติแต่งตั้ง และมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณารูปแบบและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการบริษทัฯน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติั 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม จ านวน 2 คร้ัง 
คณะกรรมการไดป้ระชุมและสรรหากรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 
1. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์–กรรมการบริหาร    2. นายหลาน มู่ ชิว-กรรมการไม่เป็นผูบ้ริหาร   และ 
3)นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์ – กรรมการอิสระ ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ กรรมการท่ี
ครบวาระเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ตามขอ้ก าหนดความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของกรรมการ 
(Board skill matrix) และมีคุณสมบติัตามแบบตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บคดัเลือกให้เสนอ
ช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระของบริษทัฯ อีกทั้งไดอุ้ทิศตนในการท าหน้าท่ี
กรรมการบริษทัฯมาอยา่งต่อเน่ือง เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯเป็นอยา่งมาก จึงมีความเห็นควรเสนอให้
กรรมการท่ีครบวาระ 3 คน คือนายองักูร พลพิพฒันพงศ์ 2) นายหลาน มู่ชิว และ 3) นายอ าพล รวยฟู
พนัธ์ กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯอีกวาระหน่ึง พร้อมกนัน้ีไดพิ้จารณาผลตอบแทนกรรมการแลว้ มี
ความเห็นว่า ค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บในปัจจุบนั เป็นค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมกบัหนา้ท่ี
การปฏิบติัในฐานะกรรมการบริษทัฯ 

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็น
กรรมการอิสระของบริษทัฯแทนกรรมการอิสระท่ีครบวาระ โดยในปีน้ี บริษทัฯเปิดโอกาสให้เสนอ
รายช่ือไดต้ั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เม่ือครบก าหนดเวลา 
ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือการดงักล่าว 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บเป็นส าคญั ท าการทบทวนกฎบตัรไดมี้ความทนัสมยั และทบทวนการ
ปฏิบติัโดยใชเ้กณฑข์อ้มูลในอุตสาหกรรมเดียวกนั และไดมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นการประเมินผลรายปี ส าหรับผลการประเมินในปี 2560 สรุปผล
โดยรวมไดว้า่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบติัหนา้ท่ีไดลุ้ล่วงตามอ านาจหนา้ท่ีท่ี
ก าหนดไว ้

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีกรรมการ
จ านวน 5 คน ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และ/หรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมาจากกรรมการอิสระ และนายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ์ 
เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีอ านาจหนา้ท่ีใน
การจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ี
เป็นปัจจุบันขององค์กรท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแล เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางใน
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีเป็นมาตรฐานสากล และให้ค  าแนะน าแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของ
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บริษทัฯในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกรอบ และหลกัเกณฑข์องนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือให้การ
ท าหนา้ท่ีของกรรมการ และการบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปดว้ยดี มีผลในทางปฏิบติั และมี
ความต่อเน่ืองอยา่งเหมาะสมเป็นไปตามความคาดหวงัของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม   

รายงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

ในปี 2560 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีการประชุม จ านวน 2 คร้ัง  ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีใน
การก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 

1. รับทราบผลการไดรั้บอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นทุจริต 

2. รับทราบผลคะแนนการประชุม AGM และแนวทางการปรับปรุง 

3. รับทราบผลการประเมิน CG ประจ าปี 2560 และแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 

4. พิจารณาค าสัง่ คสช.ท่ี 21/2560 ท่ีมีผลกระต่อการประชุมผูถื้อหุน้ฯและแกไ้ขขอ้บงัคบั 

5. รับทราบการเปล่ียนวธีิการรายงานการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร 

6. รับทราบขอ้ก าหนดของ กลต. ใหบ้ริษทัฯแต่งตั้ง CFO & สมุห์บญัชี 

7. ปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

8. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

9. น าเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของบริษทั 

10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในรอบปี 2560 

11. จดัท ารายงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ประจ าปี 2560 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ก ากบัดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยดึถือปฏิบติั
ตามนโยบายเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแทจ้ริง และไดมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ เป็นการประเมินผลรายปี ส าหรับผลการประเมินในปี 2560 สรุปผลโดยรวมไดว้า่ 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดส้ าเร็จลุล่วงเป็นท่ีน่าพอใจ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯจดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีกรรมการ จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 
กรรมการบริหาร 2 คน กรรมการอิสระ 1 คน ผูบ้ริหาร 2 คน และท่ีปรึกษากฎหมายเป็นท่ีปรึกษา  ท า
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หน้าท่ีพิจารณาก าหนดนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียง ติดตามผลการบริหารความเส่ียง 
ตั้งแต่กระบวนการบ่งช้ี วิเคราะห์ ประเมินการจดัการ ติดตามและการรายงานอยา่งเป็นระบบ รวมทั้ง
ให้การสนับสนุน โดยจดัให้มีการแนะน ากระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายในต่าง ๆ 
ตลอดจนติดตามใหมี้การ ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอทัว่ทั้งบริษทัฯ 

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุม จ านวน 2 คร้ัง ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีใน
การบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

1. ประเมินการบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้น คือ ดา้นการผลิต ดา้นการประกอบธุรกิจ 
ดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดา้นคุณภาพของสินคา้ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเงิน และ
ดา้นการลงทุน  

2. ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการทุจริต ซ่ึงผลจากการประเมินพบว่า บริษทัฯไม่มี
การทุจริตจากการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน และบริษทัฯ
สามารถบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้นไดผ้ลดีอย่างน่าพอใจ ท าให้บริษทัฯยงัคงมีผล
ประกอบการท่ีดี มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

3. ประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในรอบปี 2560 

4. จดัท ารายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2560 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดท้ าการบริหารความเส่ียงเพื่อใหบ้ริษทัฯมีความเส่ียงทาง
ธุรกิจน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และไดมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็น
การประเมินผลรายปี ส าหรับผลการประเมินในปี 2560 สรุปผลโดยรวมไดว้า่ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงปฏิบติัหนา้ท่ีไดลุ้ล่วงเป็นท่ีน่าพอใจ 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

บริษทัฯเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ามตาม พรบ. 
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของบริษทั และบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งยินยอมให้มีการ
เสนอช่ือ  เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงในปีน้ี บริษทัก าหนดใหเ้สนอช่ือไดต้ั้งแตว่นัท่ี 
9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 โดยบริษทัฯไดน้ าเสนอรายละเอียด หลกัเกณฑ ์
และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท www.cmfrozen.com ภายใต้หมวด Investor Relations หัวขอ้ 
สิทธิของผูถื้อหุน้ และประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณารายช่ือบุคคลจากการเสนอช่ือ
ของผูถื้อหุน้ (ถา้มี), รายช่ือบุคคลจากฐานขอ้มูลกรรมการ บุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัตอ้งการ 
และกรรมการท่ีครบวาระ ท าการกลัน่กรองคุณสมบติับุคคลท่ีกล่าวขา้งตน้ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ขอ้บังคบัของบริษทัและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนตอ้งเป็นผูท่ี้มีทักษะวิชาชีพ ความ
เช่ียวชาญดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ และ/หรือ มีทกัษะดา้นการบญัชีและการเงิน 
กฎหมาย รวมถึงทกัษะท่ีจ าเป็นของคณะกรรมการท่ียงัขาดอยู ่และเป็นไปตามคุณสมบติัของกรรมการ
ท่ีตอ้งการสรรหา (Board skill matrix) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  โดย
ไม่จ ากดัเพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพ่ือพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ และน าเสนอผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลต่อไป 

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

ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

การแต่งตั้งกรรมการตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนน
เสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะ
พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

การประเมินตนเอง 

บริษทัฯจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยเป็น
ประจ าทุกปี โดยเลขานุการบริษทัฯ จะจัดส่งแบบการประเมินดงักล่าวให้กรรมการแต่ละคน และ
รวบรวมเสนอต่อประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท าการประเมิน ผลการ
ปฏิบติังาน และน าผลการประเมินไปหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะต่าง 
ๆ ท่ีไดรั้บจากการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ บริษทัฯจะน ามาใชใ้นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการท างานของคณะกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 
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แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บริษทัฯมีการด าเนินการเก่ียวกบัแผนพฒันาเพ่ือทดแทนต าแหน่งงาน โดยวตัถุประสงคเ์พ่ือ
เตรียมความพร้อมดา้นก าลงัคน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ สร้างความต่อเน่ืองในการบริหารงานท่ี
เหมาะสม เพ่ือคดัเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งงานท่ีเป็น
ต าแหน่งงานหลกัของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ รวมถึงต าแหน่งท่ีมีความส าคญัใน
โครงสร้างการบริหารจดัการ หรือการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ    หรือเป็นต าแหน่งงานท่ีมีทกัษะ
เฉพาะดา้น  มีความช านาญเชิงลึก หรือยากแก่การทดแทน โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งงานท่ีส าคญั เกณฑก์ารพิจารณา และคดัเลือก ตลอดจนกระบวนการจดัท า
แผนการสืบทอด เป็นตน้ 

การปฏิบติัต่อกรรมการใหม่ 

บริษทัฯจดัให้มีคู่มือกรรมการ หรือจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคู่มือกรรมการ
ประกอบดว้ยหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบับริษทัฯ รายงานประจ าปีเล่มล่าสุด และเอกสารประกอบ
อ่ืนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ นโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น และนโยบายอ่ีน ๆ รวมทั้ ง
บทบาทหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการทุกคณะ  

การอบรมและพฒันาความรู้ 

บริษัทฯมีนโยบายให้การสนับสนุนกรรมการใหม่ในการอบรมหลักสูตรของการเป็น
กรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นกรรมการ ตลอดจนเพื่อทราบ
กฎเกณฑต์่าง ๆ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 

ไม่มี 

9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัฯมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ในการน าขอ้มูล
ภายใน ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือหาประโยชน์ส่วนตน และบุคคลอ่ืน และบทก าหนดโทษ ท าการ
ส่ือสารใหค้วามรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพ่ือใหรั้บทราบและยดึถือปฏิบติั ดงัน้ี 

• จดัท าจรรยาบรรณของกรรมการบริษทัฯ รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานท่ีครอบคลุมเร่ืองการใช้
ขอ้มูลภายใน การเก็บรักษาความลบัลูกคา้ โดยมีการส่ือสารเผยแพร่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
เพื่อลงนามรับทราบ และยดึถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 
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• 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 

• การใช้ขอ้มูลภายในร่วมกันตอ้งอยู่ในกรอบของหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีตนได้รับมอบหมาย
เท่านั้น 

• จดัใหมี้มาตรการและระบบควบคุมดูแลขอ้มูลของบริษทัภายในส่วนงานของตนอยา่งรัดกมุ เพ่ือป้องกนั
ไม่ใหข้อ้มูลภายในท่ีส าคญัของบริษทัเปิดเผยออกสู่ภายนอก ก่อนการเผยแพร่อยา่งเป็นทางการ 

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

9.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี      

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 อนุมติัให้เลือก บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั  โดยมี 
1) นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ ทะเบียนเลขท่ี 218  2) น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก  ทะเบียนเลขท่ี 4334  เป็นผูท้  า
หนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความน่าเช่ือถือ 
และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีท่ีบริษทัฯ  จ่ายใหส้ านกังานสอบบญัชี ปี 2560 
จ านวน 825,000.00 บาท 

9.6.2 ค่าบริการอ่ืน : ไม่มี 

9.7 การปฏิบติัตาม Code of best practices ของ SET 

บริษทัฯไดป้ฏิบติัตาม Code of best practices เป็นอย่างดี โดยบริษทัฯไดท้ าการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี และไดพ้ยายามปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้การบริหารงาน เป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  บริษทัฯมีผลการการ
ประเมิน CG และ AGM  ดงัน้ี 
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รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

คะแนนเฉล่ียโดยรวม ของการประเมิน CG 81 87 79 88 87 88 

ผลคะแนนการประเมิน AGM 93.75 100 96.5 100 100 97 

 
10 ความรับผิดชอบต่อสงัคมและการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการพฒันาชุมชน  สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้มีความเขม้แข็งและอยู่
ร่วมกันได้อย่างย ัง่ยืนและเป็นสุข  บริษัทฯจึงก าหนดบทบาทภาระ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ไวใ้นหลกัจริยธรรมธุรกิจของ
บริษทัฯ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯยดึถือปฏิบติั                 

ในปี 2560 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 พร้อมขอ้มูลสนบัสนุนท่ีถูกตอ้งตามความจริง ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

• บริษทัฯปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่ การตดัสินใจ
และการกระท าใด ๆ มีการค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกรายและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม 

• บริษทัฯควบคุมให้มีการด าเนินงาน ปฏิบัติตามนโยบายของบริษทั และพฒันาการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ข. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อลูกคา้ 

บริษทัฯมีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ จึงก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

• บริษทัฯจดัให้มีระบบการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ โดยปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติั 
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• บริษทัฯให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

• บริษทัฯจดัระบบเพ่ือให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการ หรือการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยด าเนินการอยา่งรวดเร็ว และตอบสนองลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด 

• บริษทัฯควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้ม พ้ืนท่ีภายในและบริเวณโดยรอบอาคารโรงงานและส านกังานใหมี้
ความปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของลูกคา้ และผูม้าติดต่องานกบับริษทัฯ 

• บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความประทบัใจ และความพึงพอใจกบัลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บการ
บริการท่ีดีท่ีสุด 

ค. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้  

บริษทัฯประสงคใ์ห้การจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายท่ีจะพฒันาและ
รักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนกบัคู่คา้ และคู่สัญญาท่ีมีวตัถุประสงค์ชดัเจนในเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการท่ี
คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางดา้นเทคนิค และมีความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน บริษทัจึงมีแนวปฏิบัติเก่ียวกบั
กระบวนการจดัหาสินคา้และบริการ ดงัน้ี 

• บริษทัฯจดัใหมี้การแข่งขนับนขอ้มูลท่ีไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั 

• บริษทัฯจดัใหมี้หลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญา ดว้ยความเท่ียงธรรม 

• บริษทัฯจดัท ารูปแบบสญัญากบัคู่คา้ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

• บริษทัฯจดัให้มีระบบการจดัการและติดตาม เพ่ือให้มัน่ใจวา่ มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาอยา่ง
ครบถว้น และป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 

• บริษทัฯจ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั 

การคดัเลือกคู่คา้ 

บริษทัฯมีนโยบายการคดัเลือกคู่คา้อยา่งมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวธีิการจดัหา เพ่ือประโยชน์

ดา้นการบริหารตน้ทุน ดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพ่ือการด าเนินธุรกิจร่วมกนัไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

น าไปสู่ความกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนืร่วมกนั บริษทัจึงก าหนดแนวทางการพิจารณาดงัน้ี 

1. เป็นคู่คา้ท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคม และให้ความส าคญัและ

ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2. เป็นคู่คา้ท่ีมีสภาพการด าเนินธุรกิจท่ีดี มีสถานะทางการเงินมัน่คง มีสถานประกอบการท่ีสามารถ

ตรวจสอบไดแ้ละมีประวติัการด าเนินกิจการท่ีน่าเช่ือถือ ไม่มีประวติัเส่ือมเสีย อนัเน่ืองมาจากการ
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ด าเนินธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย การกระท าการทุจริต หรือมีประวติัการละท้ิงงาน หรืออยู่ในบญัชี

รายช่ือบริษทัตอ้งหา้มของทางราชการและเอกชน 

3. มีผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน มีผลงานท่ีน่าพอใจทั้งคุณภาพ และราคา  

4. สามารถส่งมอบสินคา้และ/หรือบริการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ ตรงตามเวลา และสามารถตอบสนอง

ต่อการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งยดืหยุน่ 

ง. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้  

บริษทัฯด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยบริษทัฯยดึหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

• บริษทัฯจะไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมะสม 

• บริษทัฯจะด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้
ดว้ยการกล่าวหาคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยความไม่สุจริต และปราศจากขอ้มูลความจริง 

จ. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อเจา้หน้ีดว้ยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

• บริษทัฯจะปฏิบติัตามเง่ือนไขการค ้าประกนัท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 

• บริษทัฯจะควบคุมให้มีการช าระคืนเงินกู ้และดอกเบ้ีย ให้กบัเจา้หน้ีเงินกูย้ืมทุกประเภทอยา่งครบถว้น
ตามก าหนดเวลา และปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืเงินตามขอ้ตกลง โดยไม่ใชเ้งินกูย้ืมไปในทางท่ีขดัต่อ
วตัถุประสงคข์องการกูย้มืเงิน 

• บริษทัฯจะบริหารเงินทุน เพ่ือใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดี
ของบริษทัฯ 

• บริษทัฯจะรายงานและใหข้อ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง และครบถว้นแก่เจา้หน้ี 

• กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง บริษทัฯจะรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพ่ือร่วม 

กนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

ฉ. นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 

บริษทัฯตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์และประสงค์ท่ีจะให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจใน
องค์กร โดยมีบรรยากาศในการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในงานอาชีพอย่างเท่าเทียมกนั 
บุคลากรจะไดรั้บการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพให้มีความรู้ความสามารถอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพ่ือการสร้าง
คุณค่าและด ารงความเป็นเลิศในธุรกิจ บริษทัฯจึงมีนโยบายดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ นโยบายดา้นการ
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พฒันาความรู้และศกัยภาพของพนักงาน นโยบายดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั  และนโยบายดา้นอ่ืน ๆ  
โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

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

• บริษทัฯก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม มีความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ สภาพและลกัษณะของงาน และผลการปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ การบริหารงาน
และการประเมินผลงานทัว่ทั้งองคก์ร 

• บริษทัฯสนับสนุนให้พนักงานไดรั้บการฝึกอบรม พฒันาความรู้ ความสามารถ พฒันาศกัยภาพการ
ท างานให้สูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 

• บริษทัฯส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บขา่วสารท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ ตามโอกาสอนัควรและเท่าท่ีจะท าได ้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

• บริษทัฯจดัใหมี้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเร่ืองการแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลั และ
การลงโทษพนกังานท่ีชดัเจน โดยปฏิบติัดว้ยความสุจริต เป็นธรรม เท่ียงธรรม ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

• บริษทัฯเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท างาน โดยไม่ถือเป็นความผิดทางวินยั ซ่ึงการร้องเรียน ร้องทุกขย์อ่มไดรั้บความคุม้ครอง และถือ
เป็นความลบั โดยขอ้เสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ต่าง ๆ จะไดก้ารพิจารณาอย่างจริงจงั และหาแนว
ทางแกไ้ขโดยเร็ว 

แนวปฏิบติัค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน 

• ก าหนดค่าตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม ไม่ต ่ากว่ากฏหมายแรงงานก าหนด ค านึงถึงความเหมาะสม 
ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน และสอดคลอ้ง
กบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกนั และเป็นค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และ
การเจริญเติบโตของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

• จัดให้มีสวสัดิการต่าง ๆ เช่น โบนัส, ค่าล่วงเวลา, ค่าครองชีพ, ค่าชุดฟอร์มและอุปกรณ์, ค่าเบ้ีย
ประกันภยักลุ่ม, เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, การตรวจสุขภาพประจ าปี และสวสัดิการตาม
กฎหมาย เช่น เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม, เงินสมทบกองทุนทดแทน และผลประโยชน์พนกังาน
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เม่ือเกษียณอายุ 60 ปี    ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     มียอดรวมผลประโยชน์พนักงานตาม        
งบการเงิน จ านวน 46,228,984.00 บาท 

• บริษทัฯจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพช่ือ กองทุนส ารองเล้ียงชีพไทยพาณิชยเ์ป่ียมทรัพย ์ซ่ึงจดทะเบียน
แลว้ ทะเบียนเลขท่ี 77/2540 โดยมี บลจ.ไทยพาณิชย ์เป็นผูจ้ดัการกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
สมาชิกกองทุน มีจ านวน 180 ราย มีเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ รวม 61,371,507.46 บาท  

• จดัหาแหล่งเงินกูซ้ื้อบา้น/ปรับปรุงอาคารในอตัราดอกเบ้ียพิเศษ และแหล่งเงินกูก้องทุนส ารองเล้ียงชีพ  

• ในปี 2560 ผลตอบแทนรวมของพนกังาน จ านวน 289,722,763.00 บาท ประกอบดว้ย เงินเดือน, ค่าแรง, 
โบนสั, ค่าครองชีพ, ค่าล่วงเวลา, ค่าชุดฟอร์มและอุปกรณ์, ค่าประกนัภยักลุ่ม, เงินสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ, เงินสมทบประกนัสงัคม, เงินสมทบกองทุนทดแทน, ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ

แนวปฏิบติัการพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนกังาน 

• จดัใหมี้การปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ เพ่ือใหเ้ขา้กฎ ระเบียบ ตามคู่มือพนกังาน แผน่พบั 

• จดัให้มีการอบรมภายในบริษทั โดยการเชิญวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุมาบรรยายเก่ียวกบัความปลอดภยัใน
การท างาน การท างานร่วมกัน การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

• จดัส่งพนกังานไปอบรมส านกังานภายนอก เช่น ธรรมนิติ, IOD, สภาวชิาชีพการบญัชีฯ เป็นตน้ 

• ส่งเสริมให้พนกังานไดศึ้กษาเพ่ิมเติม เพ่ือพฒันาความรู้และเตรียมพร้อมการเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการ
งาน 

การฝึกอบรม 

• ในปี 2560 มีจ านวนชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมพนกังาน 10.71 ชัว่โมงต่อคน 

ช. นโยบายการปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั  

บริษทัฯตระหนกัดีวา่ความปลอดภยั และสุขอนามยัเป็นความรับผิดชอบขั้นพ้ืนฐานของบริษทัฯ และ
เป็นปัจจยัส าคญัต่อการเติบโตอยา่งย ัน่ยนืขององคก์ร บริษทัฯจึงก าหนดนโยบายท่ีจะเอ้ืออ านวยใหพ้นกังานและ
คู่สญัญาปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย 

• บริษทัฯจะหาแนวทางป้องกนัอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย อนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังาน 
โดยความร่วมมืออย่างจริงจงัของพนักงานทุกคน รวมทั้งหาทางจ ากดัและควบคุมความเส่ียงในการ
ปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยั 

• บริษทัฯจะใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐบาลและองคก์รอ่ืน ในการระงบัเหตุฉุกเฉินหรืออุบติัเหตอุนั
เกิดจากการปฏิบติังานดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมดัระวงั 
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• บริษทัฯจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในเร่ืองความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด และจะน า
มาตรฐานการจัดการเก่ียวกับความปลอดภยั ท่ีน่าเช่ือถือมาใช้บังคบัในกรณีท่ียงัไม่มีกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัก าหนดไว ้

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

• พนกังานท่ีรายงานตวัเขา้ท างาน โดยมีสารเสพติดผิดกฎหมายอยูใ่นระบบร่างกายหรือมีฤทธ์ิสุรา หรือ
สารเสพติดอ่ืน ๆ ในระดบัท่ีสามารถท าให้การปฏิบติังานเสียหายได ้จะตอ้งไดรั้บโทษทางวินัยตาม
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 0.63 คน / 1,000 คน 

ซ. นโยบายการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชน และสงัคม  

เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งชุมชนและสงัคมท่ีดี บริษทัฯจึงก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

• บริษทัฯจะประพฤติปฏิบติัตามสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบท่ีออก
โดยหน่วยงานก ากบัดูแลอยา่งเคร่งครัด และใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐอยา่งสม ่าเสมอ 
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• บริษทัฯสนบัสนุนใหพ้นกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง 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  

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 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 เพื่อให้พนกังานทุกคน ตระหนกัใน
ความส าคญั เกิดความหวงแหน รักษา และใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

• บริษทัฯจะดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนท่ีท่ีด าเนินกิจการ ให้เกิด
ความสมดุลของระบบนิเวศน์อยา่งย ัง่ยนื 

• บริษทัฯจะมีส่วนร่วมในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ท่ีจะส่งผลกระทบ ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
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• บริษทัฯจะแสวงหาโอกาสในการแลกเปล่ียน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์จากการด าเนินงานกบั
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง 

ญ. นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน  

บริษทัฯมีนโนบายด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล ดงัน้ี 

• บริษทัฯจะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพในเกียรติและศกัด์ิศรี 

• บริษทัฯสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิอนัชอบธรรมของตนในฐานะพลเมือง ตามบทบัญญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 

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

• บริษทัฯไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

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

ฎ. นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

บริษทัฯมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตามกฎหมาย โปร่งใส ยึดมัน่ในความ
รับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกับรรษทัภิบาล และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ไม่
สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนั้ น ในปี 2556 บริษัทฯจึงเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในปี 2558 บริษทัฯจดัท านโยบายต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และสมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพ่ือประเทศไทย เพ่ือร่วม
รณรงคใ์หทุ้กองคก์รตระหนกัถึงผลกระทบของการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

• บริษทัฯก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร กล่าวคือ ห้ามกรรมการ 
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 
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• บริษทัฯให้ความส าคญัในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถน านโยบายต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ มาใชป้ฏิบติัให้เกิดเป็นรูปธรรม ท าการส่ือสาร ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน เก่ียวกบั
การป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหนา้ท่ีโดยมิชอบ และแนวทางการปฏิบติั เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรมี
ความเขา้ใจและปฏิบติัใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

• บริษทัฯใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริต หรือพนกังานท่ีแจง้เร่ืองทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการ
แจง้เบาะแสและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษทัฯก าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและ
รักษาเป็นความลบั ส าหรับพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน่ บริษทัฯมีนโยบายไม่ลดต าแหน่ง 
ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผูน้ั้น แมว้่าการปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้นจะท าให้
บริษทัฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

• บริษัทฯมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม โดยรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต ประเมินความเป็นไปไดใ้น
เร่ืองการทุจริต และพิจารณามาตรการป้องกนัและการควบคุม ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือใหม้ัน่ใจได้
วา่บริษทัฯจะสามารถป้องกนัและควบคุมการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

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

• บริษทัฯท าการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยจดัท านโยบายการบริหารความ
เส่ียง ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานปกติ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริตและคอร์รัปชัน่ หา
มาตรการและแนวทางป้องกนัความเส่ียง 

• บริษทัฯจะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ทั้งในดา้นการใหห้รือการรับของขวญั  การ
บริจาคเพ่ือการกศุล การใหเ้งินสนบัสนุน การช่วยเหลือทางการเมือง การจดัซ้ือจดัจา้ง  การบริหารงาน
บุคคล ตลอดจนการใชจ่้ายเพ่ือการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ ใหลู้กคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
พนกังานของบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย  ตวัแทนทางธุรกิจ ตลอดจนสาธารณชนไดรั้บทราบผา่นช่องทางการ
ส่ือสารของบริษทัฯ อาทิ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีเมล ์โทรสาร รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี แผน่พบั 
รายงานความรับผดิชอบต่อสงัคม  การปฐมนิเทศ  ฝึกอบรม  สมัมนา และจดหมายทางไปรษณีย ์
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ฏ. นโยบายดา้นการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน 

บริษัทฯจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส  หรือข้อร้องเรียนจากการกระท าผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ หรือการถูกละเมิดสิทธิ หรือมีพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ หรือประพฤติมิชอบ
ของบุคคลในองคก์ร ทั้งจากกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ซ่ึงการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแส
โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มย่อมไดรั้บความคุม้ครอง ถือเป็นความลบั และไม่ถือเป็นความผิดทางวินัยกรณีผู ้
ร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสเป็นพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัจะเร่งด าเนินการตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหา
โดยเร็ว  

ช่องทางท่ีปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูล การรับค าแนะน า การแจง้เบาะแส ร้องเรียน หรือถูกละเมิดสิทธิ 

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

- ช่องทางท่ีปลอดภยัท่ีพนักงาน  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างมัน่ใจ  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 
ลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทั คณะกรรมการจึงมี
นโยบายใหฝ่้ายบริหารเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น ตรงกบัความเป็นจริง เช่ือถือได ้สม ่าเสมอ และทนัเวลา  
ซ่ึงบริษทัฯไดใ้หค้วามส าคญัและยึดถือปฏิบติัมาโดยตลอด  บริษทัฯจึงมอบหมายให ้นายเทวินทร์ รุ่ง
รัตนพิทกัษ ์ เลขานุการบริษทั หรือ นายศกัดา  พิมเมือง  นักลงทุนสัมพนัธ์  ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบั
ผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ นกัวเิคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลของบริษทัฯ
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ได้ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com  หรือติดต่อขอทราบข้อมูลได้ท่ีโทรศัพท์      02-238-4091 
โทรสาร 02-238-4090 หรือท่ี อีเมล:์ cg@cmfrozen.com 

 
การด าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสงัคม 

บริษทัฯมีแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าทิศทางและเป้าหมายหลกัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมีความ
สอดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ลสอดรับกบัความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้
เสีย เพ่ือการเติบโตและพฒันาอยา่งย ัง่ยนืมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงสรุปการด าเนินงานหลกัในดา้นตา่งๆ ได้
ดงัน้ี 

การด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ 

ในปี 2560 บริษทัฯมีผลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจท่ีส าคญั สามารถแบ่งปันคุณค่าดา้นเศรษฐกิจ
ใหก้บักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)* 
รายไดจ้ากการขาย ช่วยในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 1,357.89 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม เพ่ือเสริมสร้างมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 160.41 
เงินเดือนและค่าแรง เพ่ือตอบแทนพนกังาน** 289.72 
ค่าฝึกอบรมพนกังาน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและคุณค่าของพนกังาน 0.67 
ภาษีต่าง ๆ ท่ีจ่ายใหก้บัภาครัฐอนัจะใชไ้ปในการพฒันาประเทศต่อไป*** 64.50 

* ขอ้มูลจากงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2560 
 ** ประกอบดว้ยเงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการ เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกนัสงัคม 
 *** ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีบ ารุงทอ้งถ่ิน ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

การด าเนินงานดา้นสงัคมและชุมชน 

บริษทัฯได้ตระหนักถึงความส าคญัของการอยู่ร่วมกันกับชุมชน และสังคมโดยรอบ โดยมีกรอบ
นโยบายในการช่วยเหลือสังคม ชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี เกิดความร่วมมือ และ
สนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รจากชุมชนและสังคม ลดทอนความขดัแยง้ บรรเทาความรุนแรงของปัญหา
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน อนาคต เสริมสร้างความเขา้ใจ สร้างช่ือเสียงและเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัสงัคม โดยกิจกรรมท่ี
ไดด้ าเนินการนั้น ค านึงถึงผลประโยชน์ขององคก์รกบัการพฒันาชุมชนและสงัคมร่วมกนั ซ่ึงจะทาใหชุ้มชนเกิด
ความเช่ือมัน่และมอบความไวว้างใจให้กับองค์กร เสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีแนบแน่นและเป็น
หุ้นส่วนทางความส าเร็จใหก้นัและกนัอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงในปี 2560 นั้นบริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อ
สงัคมและชุมชน ดงัน้ี 

- โครงการใหค้วามรู้กบันกัศึกษา  เน่ืองจากบริษทัฯใหค้วามส าคญักบัทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่ง เยาวชนและนักศึกษา อนัจะเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนประเทศในอนาคต เพ่ือเป็นการให้

mailto:cg@cmfrozen.com
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ความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างาน บริษทัฯจึงไดกิ้จกรรมร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
ร าไพพรรณี ในวนัท่ี 26  มกราคม 2560   , มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ในวนัท่ี  12  กมุภาพนัธ์  2560 
และ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้  ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560    รวมนักศึกษาและบุคลากรประมาณ 70 คน 
โดยการจดับรรยายให้ความรู้กบันักศึกษา และให้เขา้เยี่ยมชมการด าเนินงานของกิจการ เพ่ือให้เกิด
ความเช่ือมโยงของการเรียนรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบติังานจริง 

-กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน   บริษัทฯให้ความส าคัญกับการพฒันาเยาวชนอนัเป็น
ทรัพยากรท่ีส าคญัและจะเติบโตข้ึนมาเป็นผูใ้หญ่   ช่วยพฒันาสังคมและประเทศชาติต่อไป   จึงได้
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุนอุปกรณ์เพ่ือการศึกษาและกีฬาให้กับเยาวชน  โดยในปีน้ีได้
สนบัสนุนอปกรณ์กีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  วอลเล่ยบ์อล  บาสเกตบอล  แชร์บอล  และเปตอง  เป็นตน้  
ใหก้บัโรงเรียนบา้น ปงถ ้า   ต  าบลวงัทอง  อ าเภอ วงัเหนือ  จ าหวดั ล าปาง  เม่ือวนัท่ี  17  ตุลาคม  2560  
และสนับสนุนอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี  เช่น เมโลเด้ียน  เบลไรล่า  กลองทรีโอ  ชุดกลองใหญ่และฉาบ 
เป็นตน้  ให้กบัโรงเรียนบา้นสันกลาง  ต าบลป่าไหน่  อ าเภอ พร้าว  จงัหวดั เชียงใหม่   เม่ือวนัท่ี  23  
ตุลาคม  2560    

- กิจกรรมบริจาคโลหิต  บริษทัฯไดร่้วมกบัสภากาชาดไทย รับบริจาคเลือดจากพนกังานของบริษทั 
เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการจดัหา และร่วมบริจาคโลหิต โดยจดัข้ึน 2 คร้ัง ในเดือนเมษายน และเดือน 
ตุลาคม เพ่ือทางศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้น าโลหิตท่ีได้รับบริจาค ไปใช้
ประโยชน์ในวงการแพทย ์เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษยต์่อไป 

- กิจกรรมวนัแรงงานแห่งชาติ  บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมจดักิจกรรมวนัแรงงานแห่งชาติ  โดยได้
ร่วมน าผลิตภณัฑถ์ัว่แระ  ไปร่วมแจกในกิจกรรมและน ากองผา้ป่าไปร่วมทอดถวาย  ณ วดัเจดียเ์หล่ียม  
อ าเภอสารภี  จงัหวดั เชียงใหม่ ในวนัท่ี 1  พฤษภาคม 2560  เพ่ือเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ ์
ประเพณีวฒันธรรม ของท้องถ่ิน และเป็นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา   และในวนัดงักล่าวยงัมี
ตวัแทนพนกังานของบริษทั จ านวน  1  คน   ร่วมรับใบประกาศพนกังานดีเด่น  จากท่านผูว้า่ราชการ
จงัหวดัเชียงใหม่ดว้ย 

- กิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติ  บริษทัฯไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการต่อตา้นยาเสพติด  ไม่ให้เขา้มา
เก่ียวขอ้งกบับุคลากร   อนัอาจมีผลกระทบสร้างปัญหาต่อเน่ืองใหก้บัครอบครัว  จึงไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
งานวนัต่อตา้นยาเสพติด  ของจงัหวดัเชียงใหม่  และกิจกรรมลด  ละ  เลิกบุหร่ี  โดยมีพนักงานของ
บริษทัเขา้ร่วมกิจกรรม  48  คน  พนกังานสามารถเลิกบุหร่ีไดจ้ านวน  8  คน 

- กิจกรรมวนัเด็ก บริษทัฯเล็งเห็นถึงความส าคญัของเด็กและเยาวชน ในฐานะทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศชาติในอนาคต จึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวนัเด็กโดยการบริจาคเงินและผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัเพ่ือร่วมกิจกรรมวนัเด็ก  กบัหมู่บา้น  บา้นสนัป่าสกั  ต.หนองจ๊อม  อ.สนัทราย  จ. เชียงใหม่ 
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การด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทฯส่งเสริมให้ กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่ือสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้าง
จิตส านึกแก่พนกังาน รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ในการบริหารการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่
องคก์ร  

บริษทัฯตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มจึงไดจ้ดัตั้งระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือมุ่งลด
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะ ปฏิบติัตามนโยบาย โดยท่ีผ่านมาไดมี้การด าเนินกิจกรรมภายใตข้อบข่ายและแนวทางปฏิบติั 
ดงัน้ี 

• บริษทัฯไดมี้การด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มโดยไดจ้ดัให้มีการตรวจวดัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพน ้ าท้ิงท่ีปล่อย
ออกนอกโรงงาน ซ่ึงผลการตรวจวดัผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด และไดมี้การ
จดัท ารายงานเพ่ือจดัส่งใหแ้ก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่างๆ ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

• บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาศกัยภาพในการลดปริมาณน ้ าในโรงงานอุตสาหกรรม   
ร่วมกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวช่วยให้โรงงานไดค้วามรู้ในการมาปรับ
กิจกรรมการใชน้ ้ า   ช่วยใหโ้รงงานสามารถบริหารจดัการใชน้ ้ าต่อหน่วยการผลิตมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

• บริษทัฯไดร่้วมกิจกรรมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยไดด้ าเนินกิจกรรมแจกป่ินโตส าหรับใส่อาหาร
ให้กับพนักงานในบริษทั   เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกในการใส่อาหารในกิจกรรมการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั  ส าหรับพนกังานทั้งในการมาท างานและท่ีบา้น  

• บริษทัฯไดเ้ชิญประชุมกลุ่มเกษตรกรเล้ียงววันมท่ีมีส่วนในการรับผลิตภณัฑ์ตกเกรด  ตลอดจน
เศษเหลือจากกระบวนการผลิตของบริษทั เพ่ือไปใชเ้ป็นอาหารส าหรับเล้ียงสัตว ์เพ่ือให้ทราบถึง
เง่ือนไข การจัดการดูแลต่างๆเบ้ืองตน้ ไม่ให้มีผลกระทบกับชุมชนให้มีการใชป้ระโยชน์จาก
สินคา้ดงักล่าวไดสู้งสุด 

บริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมโครงการลดการใชพ้ลงังานอย่างต่อเน่ือง กระตุน้ให้พนักงานมีจิตสานึก
อนุรักษ์ พลงังานภายในองคก์ร รวมถึงการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ซ่ึงในปี 2560 
บริษทัฯไดด้ าเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ิมข้ึน ดงัน้ี 

• มาตรการอนุรักษพ์ลงังานในระบบแสงสวา่ง โดยการเร่ิมทดลองทยอยน าหลอด LED มาเปล่ียน
ใชใ้นห้องเยน็   ในอาคารบางส่วน และแนวถนนดา้นนอกโรงงาน  จากการประเมินโดยวิธีการ
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ตรวจวดัการใชพ้ลงังานพบว่ามีการใชพ้ลงังานลดลงเม่ือเทียบกบัหลอดแบบเดิม ตลอดจนการ
บริหารจดัการเปิด-ปิด ใหต้รงกบัช่วงเวลาการท างาน 

• การใชเ้คร่ืองป่ันไฟโดยใชเ้ช้ือเพลิงจาก Biogas ป่ันไฟใชง้านกบัระบบบ าบดัน ้ าเสีย สามารถลด
การไฟฟ้าจากระบบปกติลงระดบัหน่ึง 

• อบรมให้ความรู้ดา้นพลงังานและวิธีการอนุรักษพ์ลงังานทั้งในโรงงานและชีวิตประจ าวนั ให้กบั
พนกังานตวัแทนของแต่ละแผนกจ านวน 80 คน เพื่อเป็นตวัแทนของแผนกในการช่วยสอดส่อง  
ดูแล และแนะน าเพ่ือนร่วมงานในกรณีท่ีพบวา่ มีการใชพ้ลงังานอยา่งไม่ถูกตอ้งโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การเปิด-ปิด ไฟตามจุดใชง้านต่างๆ 

จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ภาพรวมพบว่ามีการใช้พลงังานลดลงในจุดท่ีด าเนินกิจกรรม  และ
พฤติกรรมการใชพ้ลงังานของพนกังานดีข้ึน  ท่ีเห็นไดช้ดัเจนมากคือ พฤติกรรมการปิดไฟส่องสวา่งในพ้ืนท่ีท่ี
ไม่มีการท างานและในช่วงเวลาพกัช่วงกลางวนั 

11 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 

บริษทัฯใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังาน จึง
ไดก้ าหนดภาระหนา้ท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแล
การใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯให้เกิดประโยชน์ และมีการพฒันาระบบการควบคุมภายในท่ีดีเก่ียวกบัการเงินและการ
บญัชี รวมทั้งระบบการรายงานท่ีมีประสิทธิผล 

การตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยนายวีระวฒัน์ สกุลมีฤทธ์ิ ท าหนา้ท่ีเป็นหัวหนา้หน่วยงาน มีสาย
การรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกั และกิจกรรม
ทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯไดด้ าเนินตามแนวทางท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของบริษทัตามสายงานการบงัคบับญัชา 

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียง  และเห็นวา่กระบวนการ
ดังกล่าว เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสุดของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงจัดให้มีกระบวนการ
บริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ    โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ก าหนดนโยบาย  วตัถุประสงค ์กลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียง    และระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับ
ได ้รวมทั้งช้ีแจงเร่ืองเหล่าน้ีใหทุ้กคนในองคก์รไดรั้บทราบ เพื่อจะไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและเป็น
การสร้างวฒันธรรมในการบริหารความเส่ียงให้เกิดในทุกระดบัของบริษทั ให้สามารถน าไปปฏิบติั
อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ให้ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้เป็นการปฏิบติังานบนพ้ืนฐาน
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ของการบริหารความเส่ียง รวมทั้งดูแลให้มีการก าหนดวิธีติดตามผลการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
เน่ืองจากเป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีส าคญัต่อความส าเร็จของการบริหารความเส่ียงและก าหนดให้ตอ้ง
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า 

12 รายการระหว่างกนั 

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

บริษทัฯมีนโยบายการก าหนดราคาขายสินคา้ใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบั
ท่ีวิญญูชนพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ส าหรับขั้นตอนการท ารายการระหวา่งกนันั้น เป็นไป
ตามกลไกทางธุรกิจทุกประการ ทั้งในดา้นการก าหนดราคา การให้ส่วนลด การให้เครดิต โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ี
รับผิดชอบโดยตรง  โดยการอนุมติัของผูบ้ริหาร ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่มีส่วนในการอนุมติัดงักล่าว อยา่งไร
ก็ตาม การก าหนดราคา การให้ส่วนลด และการให้เครดิต เป็นไปตามกลไกตลาด ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกนั
กบัลูกคา้ของบริษทัทุกราย 

ในอนาคตบริษทัฯ ยงัคงท ารายการระหวา่งกนัต่อไป โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัจะไดรั้บเป็นหลกั 

บริษทั ซี ที พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากดั  

เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั เช่าอาคารส านกังานจากบริษทั 
พ้ืนท่ีจ านวน 30 ตารางเมตร อตัราค่าเช่าเดือนละ 7,500.00 บาท 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
      1) งบการเงนิ 
   ก. รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบด้วย    

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย  

การบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค

ความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจาก

บริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด

เหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจ้า 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 
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การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายของบริษทัมาจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยือกแข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็น

ร้อยละ 96 ของรายไดร้วมของบริษทั รายไดจ้ากการขายสินคา้จึงถือเป็นรายการบญัชีท่ีส าคญั เน่ืองจากจ านวนท่ีบนัทึก

ในบญัชีมีสาระส าคญั และส่งผลกระทบโดยตรงต่อก าไรขาดทุนของบริษทั ประกอบกบับริษทัมีรายการขายกบัลูกคา้ทั้ง

ตลาดในประเทศและต่างประเทศซ่ึงมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีแตกต่าง ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและ

ระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายไดข้องบริษทั  

ขา้พเจา้ตรวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัโดยการประเมินและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้สุ่มตวัอยา่งรายการขายเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของการรับรู้

รายไดว้่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเอกสารการขายและสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทั สุ่มตรวจ

เอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีบริษทัออก

ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีรายไดท่ี้ส าคญั วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลรายได้

แบบแยกตามผลิตภณัฑ ์เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงขา้พเจา้ไดรั้บขอ้มูล

อ่ืนในรายงานประจ าปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลอ่ืนดงักล่าว  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือการอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ี

มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้มูลอ่ืนในรายงานประจ าปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ โดยไม่พบวา่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีขา้พเจา้ตอ้งรายงาน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงิน

ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
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ในการจดัท างบการเงินผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินการ

ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ

บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือ

คาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ี
ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจ้าไดข้อ้
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกต
ถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ
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เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้

เชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อ

ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบ

บญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้

พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสารดังกล่าว 

 

นงราม เลาหอารีดิลก 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4334 

 

บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 

วนัท่ี  23  กมุภาพนัธ์  2561 

หมายเหตุ  ความเห็นในรายงานการสอบบญัชีย้อนหลงั 3 ปี เป็นแบบไม่มเีง่ือนไข 
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       หลกัเกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ 

(“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การจดัท างบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยซ่ึงก าหนดใหฝ่้ายบริหารประมาณการและ

ก าหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

อาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดงักล่าวตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ

แตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าตวัเลขประมาณการข้ึนจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีได้

กระท าไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 

งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็น        

อยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

เพื่อความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงไดมี้การแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินท่ีจดัท าเป็นภาษาไทย 

      มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปี บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน

เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและ

ค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา

ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ

จดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

และอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ

งบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 
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นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินของบริษทัมีดงัน้ี 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง                   
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชไ้ดแ้สดงไวแ้ยกต่างหากในบญัชี “เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั” 
ภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวนท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีชาวไร่ไม่ได ้

ทั้งน้ีโดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและการพิจารณาฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวา่งปีตดัเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือสามารถระบุได ้  

สินค้าคงเหลือ  

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดย

วิธี    ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้

นั้น เช่น      ค่าภาษีอากร ค่าขนส่งหักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูป

และงานระหว่างท า ประกอบดว้ย  ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึง

ปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกติ  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของ

ธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นเพ่ือใหสิ้นคา้นั้นส าเร็จรูปและค่าใชจ่้ายในการขาย 

ณ วนัส้ินปีบริษทัจะพิจารณาสภาพของสินคา้ส าเร็จรูป เพ่ือพิจารณาประกอบวา่จ านวนเงินค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ

ท่ีตั้งไวเ้พียงพอและเหมาะสมแลว้  

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ หลงัจากนั้น 

บริษทัจะบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก าไร

หรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
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ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน สินทรัพยทุ์กประเภทยกเวน้ท่ีดินแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินดว้ยราคาทุนเดิมหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

 จ านวนปี 

อาคารและส่วนปรังปรุงอาคาร 10 - 20 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5 - 10 

ยานพาหนะ 5 

อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งส านกังาน 5 

เม่ือมีการขายหรือเลิกใชง้านสินทรัพย ์บริษทัจะบนัทึกตดัราคาทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยน์ั้นออกจาก
บญัชีและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์หล่านั้นในงบก าไรขาดทุน 

อาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้งแสดงในราคาทุนโดยท่ียงัไม่มีการตดัค่าเส่ือมราคาจนกระทัง่
สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จและพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้
เหมาะสม 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน และค่าตดัจ าหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม บริษทัคิดค่าตดั
จ าหน่ายส าหรับสินทรัพยโ์ดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านของสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 5 - 10 ปี 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

บริษทัไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์าจจะไม่ไดรั้บคืนหรือเม่ือ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้น

แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยท่ีการประเมินจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัไดรั้บรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าใน

งบก าไรขาดทุน บริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบนัทึกเป็น

รายไดอ่ื้นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มดไปหรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 
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         รายการบัญชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการและแปลง

ค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุน 

         การบัญชีส าหรับสัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทีบ่ริษัทเป็นผู้เช่า 

สญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา

เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั

สุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่ง

หน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา  ภาระ

ผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไร

ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของ

สินทรัพยท่ี์เช่า  

สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า

จะจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้

เช่าจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 

         ผลประโยชน์ของพนักงาน  

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัและพนกังานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ

เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงิน

ท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  
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บริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือว่าเงิน

ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

บริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ

การไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ได้ท าการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส าหรับ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

ประมาณการหนีสิ้น   

บริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจาก

การอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออก

ของทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บ

คืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอนเม่ือไดจ่้ายช าระประมาณการ

หน้ีสินไปแลว้ 

การรับรู้รายได้ 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือมีการส่งมอบและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนไปยงัลูกคา้แลว้ 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์

ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษี

ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ 

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนั

ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้

หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับ

ลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีได้

บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีช าระแล้วในระหว่างปี

ของแต่ละปี 

เคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว  

ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ ภาษีเงินได ้

คา้งจ่าย และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ซ่ึงนโยบายบญัชีเฉพาะรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดย

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัใชร้าคา

เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะประมาณมูลค่า

ยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น

สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
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 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ

การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงิน

ท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจาก

จ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือส าหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนของบริษทั โดยส่วนใหญ่อา้งอิงจากขอ้มูลเชิงเทคนิคของสินทรัพยน์ั้น และรวมถึงการพิจารณาการตดัจ าหน่าย

สินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่าย

บริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย์

นั้น 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษทัใชห้ลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี

เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยมีการก าหนดช่วงอายลูุกหน้ีและสถานภาพของลูกหน้ีไว้

เป็นเกณฑใ์นการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีคา้งช าระ 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนัของ

สินคา้คงเหลือเป็นเกณฑ ์มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บหมายถึง มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขาย หกัดว้ยตน้ทุนส่วน

เพ่ิมจากการท าต่อเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูป หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการท าใหสิ้นคา้นั้นพร้อมขายไดใ้นราคาท่ีคาด

วา่จะไดรั้บ 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี

ไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผล

แตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ

ช่วงเวลา 

สญัญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย

พินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและ

ผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึง

ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ 

และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั        

ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุน้      

บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง    

บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบั

บริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ พนกังานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว 

และกิจการ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหา     

ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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ข. สรุปงบการเงนิ 
สรุปงบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย : พนับาท) 
 

สินทรัพย์ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2558 % 2559 % 2560 % 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
259,786 

 
17.4 

 
405,132 

 
25.1 

 
126,744 

 
8.0 

  เงินลงทุนชัว่คราว 300,000 20.2 350,682 21.7 430,200 27.3 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 78,777 5.3 69,962 4.3 80,572 5.1 
  ลูกหน้ีชาวไร่ 24,390 1.6 48,281 3.0 43,684 2.8 
  ลูกหน้ีจากการเลิกกิจการบริษทัยอ่ย 31,181 2.1 - - - - 
  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 451,873 30.4 345,065 21.3 433,555 27.5 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,146,007 77.0 1,219,122 75.4 1,114,755 70.7 
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 37,500 2.4 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,129 1.5 22,128 1.4 22,128 1.4 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์-สุทธิ 305,899 20.5 330,294 20.4 352,722 22.4 
เงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน - - 25,359 1.6 25,359 1.6 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 7,497 0.5 8,557 0.5 9,526 0.6 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,046 0.5 10,409 0.6 10,771 0.7 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 44 - 1,647 0.1 2,932 0.2 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 342,615 23.0 398,394 24.6 460,938 29.3 

รวมสินทรัพย ์ 1,488,622 100.0 1,617,516 100.0 1,575,693 100.0 
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(หน่วย : พนับาท) 
หนีสิ้น และ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2558 % 2559 % 2560 % 
หน้ีสินหมุนเวยีน 
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 
82,161 

 
5.5 

 
74,886 

 
4.6 

 
66,656 

 
4.2 

    หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีครบ  
            ก าหนดช าระในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
836 

 
0.1 

    ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,000 0.9 25,452 1.6 11,847 0.8 
    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,584 0.2 3,180 0.2 3,629 0.2 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 98,745 6.6 103,518 6.4 82,968 5.3 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
    หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,709 

 
0.2 

    ภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังาน 40,935 2.8 44,908 2.8 46,229 2.9 
         รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 40,935 2.8 44,908 2.8 48,938 3.1 

รวมหน้ีสิน 139,680 9.4 148,426 9.2 131,906 8.4 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
    ทุนเรียนหุน้-มูลค่า หุน้ละ     
        1 บาท ทุนจดทะเบียน    
        381,146,251 หุน้ ในปี 2558 และ 
        381,145,725 หุน้ ในปี 2559-2560 
    หุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 
        381,145,725 หุน้ ในปี 2558 - 2560    

 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 

25.6 

 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 

23.6 

 
 
 
 
 
 

381,146 

 
 
 
 
 
 

24.2 
    ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 68,000 4.6 68,000 4.2 68,000 4.3 
  ก าไรสะสม 
      -จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 

 
38,115 

 
2.5 

 
38,115 

 
2.3 

 
38,115 

 
2.4 

      -ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 861,681 57.9 981,829 60.7 956,526 60.7 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,348,942 90.6 1,469,090 90.8 1,443,787 91.6 

รวมหน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุน้ 1,488,622 100.0 1,617,516 100.0 1,575,693 100.0 
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สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : พนับาท) 

 
รายการ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2558 % 2559 % 2560 % 

รายไดจ้ากการขาย 1,419,895 100.0 1,465,504 100.0 1,357,891 100.0 
ตน้ทุนขาย (1,075,742) (75.8) (1,062,169) (72.5) (1,034,558) (76.2) 
ก าไรขั้นตน้ 344,153 24.2 403,335 27.5 323,333 23.8 
   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย 16,800 1.2 - - - - 
  ก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 7,827 0.6 - - - - 
   ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (26,779) (1.9) 8,318 0.6 34,633 2.6 
   ก าไรจากการลงทุน 5,428 0.4 5,229 0.3 6,618 0.5 
   รายไดอ่ื้น 6,461 0.4 8,246 0.6 8,566 0.6 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 353,890 24.9 425,128 29.0 373,150 27.5 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย (93,737) (6.6) (94,879) (6.5) (87,626) (6.5) 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (84,187) (5.9) (86,398) (5.9) (87,447) (6.4) 
รวมค่าใชใ้นการขายและบริหาร (177,924) (12.5) (181,277) (12.4) (175,073) (12.9) 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 175,966 12.4 243,851 16.6 198,077 14.6 
    ตน้ทุนทางการเงิน - - - - (227) - 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 175,966 12.4 243,851 16.6 197,850 14.6 
   ภาษีเงินได ้ (31,844) (2.2) (47,475) (3.2) (37,444) (2.8) 
ก าไรส าหรับปี 144,122 10.2 196,376 13.4 160,406 11.8 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.38  0.52  0.42  
ก าไรจากการประมาณการตามหลกั    
      คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
      หกั ผลกระทบของภาษีเงินได ้

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1,311 
(262) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 144,122 196,376 161,455 
    
การแบ่งปันก าไรสุทธิ 
ก าไรส าหรับปี 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 

 
144,122 
- 

 
196,376 
- 

 
160,406 

1,049 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปี 755,673 861,681 981,829 
จดัสรรเพื่อ   -  เงินปันผล (38,114) (76,228) (186,758) 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรส้ินปี 861,681 981,829 956,526 
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สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
                                                                                  (หน่วย : พนับาท) 

 
รายการ 

งบการเงนิรวม 
2558 % 

รายไดจ้ากการขาย 1,419,895 100.0 
ตน้ทุนขาย (1,075,742) (75.8) 
ก าไรขั้นตน้ 344,153 24.2 
   ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (26,779) (1.9) 
   รายไดอ่ื้น 12,305 0.9 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 329,679 23.2 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย (93,737) (6.6) 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (84,311) (5.9) 
รวมค่าใชจ่้ายในการขายแลบริหาร (178,048) (12.5) 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  151,631 10.7 
   ภาษีเงินได ้ (32,073) (2.3) 
ก าไรส าหรับปี 119,558 8.4 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.31  
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
      คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษี 

 
- 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 119,558 
  
การแบ่งปันก าไรสุทธิ 
 ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

 
119,558 

ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปี 780,237 
จดัสรรเพื่อ   -  เงินปันผล (38,114) 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรส้ินปี 861,681 

 

หมายเหตุ: *บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั ไดห้ยดุการด าเนินกิจการแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2558 เน่ืองจากบริษทัฯหยดุขายสินคา้ผ่านบริษทัย่อยดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 
2558 บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั ไดด้ าเนินพิธีการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และช าระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบนั 
บริษทัฯไม่มีการลงทุนในบริษทัยอ่ยใดๆ 
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                                สรุปงบกระแสเงนิสด                                                                                    (หน่วย : พนับาท) 
 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2558 2559 2560 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 
  ก าไรก่อนภาษีเงินได ้

 
175,966 

 
243,851 

 
197,850 

  รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ  
     จากกิจกรรมด าเนินงาน 
    ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 
 

(39) 

 
 

2 

 
 

(20) 
    กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ (41) 58 25 
    กลบัรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ 1,261 3,727 (26) 
     ก าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน - (682) (200) 
     ก าไรจากการขายเงินลงทุน - - (1,090) 
    ขาดทุน(ก าไร)จากการขายอุปกรณ์และตดัจ าหน่าย (437) 2,545 (384) 
     เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย (16,800) - - 
    ก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย (7,827) - - 
    ค่าเส่ือมราคา 50,839 39,247 43,824 
    ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 4,614 4,613 4,867 
    ดอกเบ้ียรับ - (4,547) (4,191) 
    ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย - - 227 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 
     สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 

 
207,536 

 
288,814 

 
240,882 

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
    ลูกหน้ีการคา้ 

 
11,508 

 
9,124 

 
(11,325) 

    ลูกหน้ีชาวไร่ 482 (23,948) 4,572 
    สินคา้คงเหลือ (16,468) 103,081 (88,463) 
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,717 (1,604) (1,285) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
    เจา้หน้ีการคา้ 

 
 3,529 

 
 (1,714) 

 
 (9,931) 

    ภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังาน 205 8 449 
    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,983) (640) (2,235) 
เงนิสดรับจากการด าเนนิงาน 204,526 373,121 132,664 
    รับคืนภาษีเงินได ้ 1,331 - - 
    จ่ายดอกเบ้ีย - - (227) 
    จ่ายภาษีเงินได ้ (17,752) (38,386) (51,674) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 188,105 334,735 80,763 
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รายการ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2558 2559 2560 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
    เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

 
(10,000) 

 
(50,000) 

 
(78,228) 

    เงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 16,800 - - 
    ดอกเบ้ียรับ - 4,287 4,925 
    เงินสดรับจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย - 31,181 - 
    เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (37,500) 
    เงินสดจ่ายมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน - (25,359) - 
    เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์ 460 641 446 
    เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (25,724) (72,110) (60,980) 
    เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (915) (1,390) (1,398) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (19,379) (112,750) (172,735) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
    จ่ายเงินปันผล 

 
(38,082) 

 
(76,639) 

 
(186,416) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (38,082) (76,639) (186,416) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ 130,644 145,346 (278,388) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 129,142 259,786 405,132 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 259,786 405,132 126,744 
ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 
   1. เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
      อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าระหวา่งปี 
      หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน 
      เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
      เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 

 
 

(31,570) 
- 
5,846 

(25,724) 

 
 

(66,498) 
- 
(5,612) 
(72,110) 

 
 

(65,884) 
3,545 
1,359 

(60,980) 
  2. เงินสดจ่ายเงินปันผล   
      เงินปันผลจ่าย 
      เงินปันคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 
      เงินสดจ่ายเงินปันผล 

 
(38,114) 

32 
(38,082) 

 
(76,228) 

(411) 
(76,639) 

 
(186,759) 

343 
(186,416) 
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                                                  สรุปงบกระแสเงนิสด                      
                                                                                                                        (หน่วย : พนับาท) 

 
รายการ 

งบการเงินรวม 
2558 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 
  ก าไรก่อนภาษีเงินได ้

 
151,631 

  รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิไดม้า  
        จากกิจกรรมด าเนินงาน 
    ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 
 

(39) 
    กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ (41) 
    กลบัรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ 1,261 
    ขาดทุน(ก าไร)จากการขายอุปกรณ์และตดัจ าหน่าย (584) 
    ค่าเส่ือมราคา 50,861 
    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - 
    ประมาณการหน้ีสินของผลประโยชน์พนกังาน 4,614 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 
     สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 

 
207,703 

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
    ลูกหน้ีการคา้ 

 
11,506 

    ลูกหน้ีชาวไร่ 482 
    สินคา้คงเหลือ (16,468) 
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,717 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
    เจา้หน้ีการคา้ 

 
2,196 

    ภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังาน 174 
    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,983) 
เงนิสดรับจากการด าเนนิงาน 203,327 
    รับคืนภาษีเงินได ้ 1,332 
    จ่ายภาษีเงินได ้ (18,459) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 186,200 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
    เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

 
(4,000) 

    เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน  - 
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีในบริษทัยอ่ย ณ วนัเลิกกิจการ (31,242) 
    เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์ 665 
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รายการ 

งบการเงินรวม 
2558 

    เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (25,724) 
    เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (915) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (61,216) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
    จ่ายเงินปันผล 

 
(38,082) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (38,082) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ 86,902 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 172,884 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 259,786 
ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 

1. เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
         อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าระหวา่งปี 
         เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 

 
 

(31,570) 
5,846 

(25,724) 
2. เงินสดจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจ่าย      
เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 

         เงินสดจ่ายเงินปันผล 

 
(38,114) 

32 
(38,082) 

 

หมายเหตุ: *บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั ไดห้ยดุการด าเนินกิจการแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2558 เน่ืองจากบริษทัฯหยดุขายสินคา้ผ่านบริษทัย่อยดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 
2558 บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั ไดด้ าเนินพิธีการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และช าระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบนั 
บริษทัฯไม่มีการลงทุนในบริษทัยอ่ยใดๆ 
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2)   อตัราส่วนทางการเงนิ 

 
อตัราส่วนทางการเงิน 

 
หน่วย 

งบการเงิน 
2558 2559 2560 

อตัราส่วนวเิคราะห์ความคล่องตวั          
    อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 
เท่า 

 
11.61 

 
11.78 13.44 

    อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 6.47 7.98 7.68 
    อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 2.09 3.35 0.87 
    อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 16.67 19.71 18.04 
    ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 21.90 18.52 20.23 
    อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 2.42 2.67 2.66 
    ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 150.74 136.93 137.35 
    อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 13.76 13.53 14.62 
    ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 26.52 26.98 24.97 
    Cash Cycle วนั 146.11 128.47 132.61 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
    อตัราก าไรขั้นตน้ 

 
% 

 
24.24 

 
27.52 23.81 

    อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 10.68 16.64 14.59 
    อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 155.74 170.46 50.35 
    อตัราก าไรสุทธิ % 8.42 13.40 11.81 
    อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 9.14 13.94 11.01 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

 
% 

 
8.32 

 
12.64 

 
10.05 

    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 4.64 4.44 3.85 
    อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.99 0.94 0.85 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 
    อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
เท่า 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.09 

    อตัราการจ่ายเงินปันผล % 63.76 67.93 80.79 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

ในปี 2560 ท่ีผา่นมา สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ยงัถือวา่อยูใ่นทิศทางการฟ้ืนตวั เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกิจโลกทั้งประเทศเศรษฐกิจหลกั และประเทศส าคญัๆในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงเป็นปัจจยัสนบัสนุนภาคการส่งออก

ของประเทศ อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกยงัคงมีความเส่ียงจากความผนัผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินจาก

ผลกระทบของนโยบายการปฏิรูประบบภาษีในสหรัฐอเมริกา เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศหลกัในเขตยูโร

โซน เช่น เยอรมนี อิตาลี และสเปน รวมถึงระดบัหน้ีโดยรวมและหน้ีภาคเอกชนท่ีสูงข้ึนในจีน ในขณะท่ีประเทศ

ญ่ีปุ่นซ่ึงถือเป็นคู่คา้ท่ีส าคญัของบริษทั มีประมาณการ GDP ท่ีคาดวา่จะขยายตวัข้ึนเล็กนอ้ย อนัเน่ืองมาจากนโยบาย

การกระตุน้การคลงัท่ีใชม้าอยา่งต่อเน่ือง โดยมีสัญญาณการฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองท่ีเร่ิมเห็นไดจ้ากยอดการใชจ่้ายภาค

ครัวเรือนท่ีเร่ิมปรับตวัสูงข้ึน จากการท่ีผูป้ระกอบการยงัพยายามท่ีจะตรึงราคาสินคา้ให้อยู่ในระดบัต ่า ในปี 2560 

สถาณการณ์ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเน่ือง

จากนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงส่งผลให้เงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงิน

อ่ืนๆทัว่โลก โดยอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียอา้งอิงธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2560 อยูท่ี่ 33.93 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 

เทียบกบัปี 2559 ท่ี 35.29 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ในภาพรวมเศรษฐกิจ เงินบาทท่ีแขง็ค่าน้ีส่งผลดีต่อผูส่้งออกโดยท าให้

ราคาสินคา้ส่งออกสามารถแข่งขนักบัสินคา้จากประเทศอ่ืนได ้ อยา่งไรก็ตาม อตัราแลกเปล่ียนท่ีแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ือง

น้ี ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัโดยตรง เน่ืองจากบริษทัขายสินคา้โดยการส่งออกเป็นหลกัประมาณร้อยละ 98 

ของรายได้รวม ดังจะเห็นได้จากการท่ีบริษทัมีรายได้รวมจากการขายในปี 2560 ตามงบการเงินลดลง ท่ีมูลค่า 

1,357.89 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับยอดขายในปี 2559 ท่ีมีมูลค่า 1,465.50 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 7.34 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมียอดขายสินคา้รวมท่ีปริมาณ 21,875 ตนั ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีปริมาณยอดขาย 22,509 ตนั หรือ 

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.82 และดว้ยสถานการณ์การปรับตวัสูงข้ึนของตน้ทุนการผลิต อาทิเช่น การปรับข้ึนค่าแรงขั้น

ต ่า สถานการณ์ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้บริษทัมีผลก าไร

สุทธิตามงบการเงินมูลค่า 160.41 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 18.32 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิมูลค่า 196.38 ลา้น

บาท ในปี 2559 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2560 ร้อยละ 23.81 ลดลงจากอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2559 ท่ีร้อยละ 27.52 

ส่งผลให้บริษทัมีอตัราก าไรสุทธิในปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 11.81 ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัอตัราก าไรสุทธิในปี 2559 ท่ี

ร้อยละ 13.40 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ไดมี้มติลงทุนในบริษทั ซิโน-ไทย 

ฟรีซ แอนด์ ดราย จ ากดั (“STFD”) ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท) 

โดยการซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัจ านวน 1,500,000 หุ้น ท่ีราคาพาร์ 10 

บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 15,000,000 บาท ภายหลงัการท ารายการดงักล่าว STFD ท าการเพ่ิมทุนอีก 150,000,000 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัท่ีราคาพาร์ 10 บาท เพ่ือเสนอขายผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน โดยบริษทัท าการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน

เพ่ือรักษาสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 15 ในการน้ีบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมอีก 22,500,000 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 

37,500,000 บาท และบริษทัถือหุน้ทั้งหมด 3,750,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน 250,000,000 
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บาท  โดยบริษทัมีสิทธ์ิในการแต่งตั้งกรรมการตามสัดส่วนการถือหุน้ อยา่งนอ้ย 1 ต  าแหน่ง ทั้งน้ีคณะกรรมการไดมี้

มติแต่งตั้งนายประยรู พลพิพฒันพงศ ์ให้เป็นกรรมการใน STFD และบริษทัไดช้ าระค่าหุ้นครบถว้นแลว้เม่ือวนัท่ี 14 

มิถุนายน 2560  การลงทุนใน STFD ซ่ึงประกอบธุรกิจ ผลิต จ าหน่าย และส่งออกผลไมส้ด ผลไมแ้ช่แข็ง ผลไม้

อบแห้งและอาหารส าเร็จรูปดว้ยกระบวนการ Freeze Dry รวมถึงเคร่ืองเทศ และเคร่ืองปรุง ถือเป็นประโยชน์แก่

บริษทั โดยเป็นการสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายไดจ้ากธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตรซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบริษทัมี

ความคุน้เคยและเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั อนัเป็นการเพ่ิมมูลค่าของบริษทั และต่อยอดโอกาสในการประกอบธุรกิจ

ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไดใ้นอนาคต เพ่ือสร้างมูลค่าผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

บริษทัมีรายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนประจ าในงบการเงินประจ าปี 2559 และ 2560 ดงัน้ี 

ปี 2559 

• บริษทัไดท้ าการมดัจ าสัญญาจะเช่าท่ีดินในประเทศเมียนมาร์เพ่ือการลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูป

พืชผกัแช่แข็ง มีมูลค่าการเช่า 1.43 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตลอดอายุการเช่า 50 ปี โดยบริษทัตกลงท่ีจะ

วางเงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรือเท่ากบั 0.71 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็น

เงิน 25.36 ลา้นบาท 

ปี 2560 

• บริษทัไดท้ าการช าระค่าหุ้นเพ่ือเป็นการลงทุนในบริษทัอ่ืน คือ บริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย 

จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ ผลิต จ าหน่าย และส่งออกผลไมส้ด ผลไมแ้ช่แข็ง ผลไมอ้บแห้งและอาหาร

ส าเร็จรูปดว้ยกระบวนการ Freeze Dry รวมถึงเคร่ืองเทศ และเคร่ืองปรุง ในสดัส่วนร้อยละ 15 ของทุน

จดทะเบียน 250,000,000 บาท คิดเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 37,500,000 บาท 

ในปีท่ีผ่านมา บริษทัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีเพียงการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช ้แต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัส าคญั 

ในปี 2561 สภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้ท่ีจะฟ้ืนตวัต่อเน่ือง ท่ามกลางปัจจยัเส่ียงดา้นความผนัผวนของระบบ

เศรษฐกิจและการเงินของโลก จากทิศทางและนโยบายใหม่ของสหรัฐอเมริกาภายหลงัการเลือกตั้ง ปัญหาการออก

จากสมาชิกสหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัรท่ีอาจส่งผลต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของยโุรป ปัญหาภาคการเงินใน

จีน  และประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัของบริษทั เช่นประเทศญ่ีปุ่น มีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัไดดี้ข้ึนจากการสนับสนุนจาก

ปัจจยัหลกัอย่างมาตรการกระตุน้ทางการคลงัท่ีอาจเร่ิมทยอยเห็นผล อย่างไรก็ตามราคาสินคา้ภาคการเกษตรของ

ประเทศไทยยงัคงทรงตวัในระดบัต ่าจากผลผลิตท่ีออกมามาก ในขณะท่ีค่าแรงขั้นต ่ามีแนวโนม้ท่ีจะปรับข้ึนอีกคร้ัง

ในเดือนเมษายนท่ีจะถึงน้ี และปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งแรงงานภาคการเกษตรรวมถึงแรงงานต่างดา้ว เป็น

ปัจจยัท่ีกดดนัตน้ทุนการผลิตของบริษทั เช่นเดียวกบัราคาน ้ ามนัท่ีเร่ิมปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ

โลกท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบในการด าเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวการณ์

น้ี และพยายามท่ีจะก าหนดนโยบายการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์เช่น นโยบายการบริหารจดัการตน้ทุน
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ท่ีด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองโดยการคดัเลือกผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใชจ่้ายในการผลิต 

การศึกษาความตอ้งการสินคา้ในตลาดใหม่นอกเหนือจากคู่คา้ในปัจจุบนั และการด าเนินนโยบายศึกษาการลงทุนใน

ต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เพ่ือน ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิต

สินคา้ รวมไปถึงการด าเนินการปรับปรุงนโยบายการติดตามอตัราแลกเปล่ียนอย่างใกลชิ้ด เพ่ือใช้เคร่ืองมือทาง

การเงินเช่นสัญญาการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัแนวโน้มสถานการณ์ความผนัผวน

ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงนิ 

โครงสร้างรายได้ 

1. รายไดจ้ากการขาย 

แหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัยงัคงมาจากการขายสินคา้ประเภทพืชผกัแช่เยือกแข็ง เช่น ถัว่แระแช่แข็ง ถัว่แขกแช่

แข็ง ขา้วโพดหวานแช่แขง็ ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แขง็ และผกัรวมแช่แขง็ โดยรายไดจ้ากการขายตามงบการเงินจ าแนก

ตามโครงสร้างการขายไดด้งัน้ี 

รายได ้ มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 1,401.40 1,434.39 1,322.71 (0.02) 2.35 (7.79) 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 18.49 31.11 35.18 55.90 68.25 13.08 
รายไดร้วมจากการขาย 1,419.89 1,465.50 1,357.89 0.45 3.21 (7.34) 

ในปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวม 1,357.89 ลา้นบาท ซ่ึงแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศคิดเป็น

ร้อยละ 2.59 ของรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนจากสัดส่วนร้อยละ 2.12 เม่ือเทียบกบัปี 2559 เน่ืองจากมีปริมาณค าสั่งซ้ือจาก

ลูกคา้ในประเทศสูงข้ึน และบริษทัมีรายไดจ้ากการขายต่างประเทศในปี 2560 คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 97.41 ของ

รายไดร้วม ลดลงเลก็นอ้ยจากอตัราส่วนรายไดจ้ากการขายต่างประเทศในปี 2559 ท่ีร้อยละ 97.88 

รายไดร้วมจากการขายในปี 2560 มีมูลค่า 1,357.89 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมจากการขายในปี 2559 ท่ีมี

มูลค่า 1,465.50 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 7.34 อนัเป็นผลมาจากอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียอา้งอิงธนาคารแห่ง

ประเทศไทยในปี 2560 ท่ี 33.93 บาท/เหรียญสหรัฐ ซ่ึงแข็งค่าข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียในปี 2559 ท่ี 35.29 บาท/

เหรียญสหรัฐ คิดเป็นอตัราแขง็ค่าข้ึนร้อยละ 3.85 รวมถึงการท่ีบริษทัมีปริมาณขายสินคา้ท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปริมาณ

การขายสินคา้ในปี 2559 

2. รายไดอ่ื้น 

ในปี 2560 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 15.18 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากรายไดอ่ื้นในปี 2559 ท่ี 13.48 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.67  



 

 

101 
 
 

ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขายของบริษทัในปี 2560 มีมูลค่า 1,034.56 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2.60 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ซ่ึงมีมูลค่า 

1,062.17 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัน้ี 

• ต้นทุนวตัถุดิบลดลง เน่ืองจากคุณภาพวตัถุดิบจากการเก็บเก่ียวในฤดูกาลก่อนดีข้ึน ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการผลิตดีข้ึนโดยมีอตัราสูญเสียนอ้ยลง อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนขายอาจปรับตวัสูงข้ึนใน
อนาคต จากความผนัผวนของราคาสินคา้ทางการเกษตรท่ีเร่ิมมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน 

• การบริหารจดัการสินคา้คงคลงัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้ และโครงการปรับปรุงหอ้ง
เยน็เพ่ือจดัเก็บสินคา้ท่ีแลว้เสร็จในปีน้ี ท าใหบ้ริษทัสามารถบริหารพ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้และส่งผล
ใหบ้ริษทัสามารถลดตน้ทุนการฝากแช่สินคา้ได ้ 

• ตน้ทุนโสหุ้ยการผลิตสูงข้ึน เน่ืองจากตน้ทุนค่าน ้ ามนัเตามีการปรับตวัสูงข้ึน จากสถานการณ์ราคา
น ้ ามนัโลกท่ีเร่ิมปรับราคาตั้งแต่ช่วงตน้ปี นอกจากน้ี บริษทัมีการเพ่ิมก าลงัการผลิตเพ่ือชดเชยภาวะ
วตัถุดิบขาดแคลนจากภยัแลง้ในปีก่อน ท าใหค้่าไฟฟ้า และค่าแรงงานสูงข้ึน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2560 เท่ากบั 175.07 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยจากปี 2559 ท่ี 181.28 

ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.42 โดยมีปัจจยัหลกัดงัน้ี 

• ค่าใชจ่้ายในการขนส่งในประเทศโดยรวมลดลงจากปริมาณขายท่ีลดลงในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2559 

• ค่าขนส่งออกซ่ึงประกอบไปดว้ยค่าจา้งรถขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือเพ่ือการส่งออก ค่าด าเนินพิธีการทาง
ศุลกากร ลดลงจากปริมาณขายในปี 2560 ของบริษทัท่ีลดลงท าใหมี้กิจกรรมการขนส่งลดลง 

อตัราก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 

บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2560 ลดลงเป็นร้อยละ 23.81 จากร้อยละ 27.52 ในปี 2559 และมีอตัราก าไรจาก

การด าเนินงานในปี 2560 ลดลงเป็นร้อยละ 14.59 จากร้อยละ 16.64 ในปี 2559 อนัเป็นผลมาจากการแข็งค่าอย่าง

ต่อเน่ืองของค่าเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และปริมาณการขายท่ีลดลง ในขณะท่ีราคาปัจจยัการผลิตปรับตวัสูงข้ึน เช่น

การปรับค่าแรงขั้นต ่าสูงข้ึน ราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวั ในขณะท่ีค่าฝากแช่สินคา้ใน

ปีน้ีลดลงจากการด าเนินการปรับปรุงหอ้งเยน็ท่ีแลว้เสร็จระหวา่งปี ท าใหบ้ริษทัมีพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้มากข้ึน อยา่งไรก็

ตามค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงเลก็นอ้ยจากปริมาณขายสินคา้ท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

 

 



 

 

102 
 
 

 ก าไรสุทธิ 

บริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2560 เท่ากบั 160.41 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 18.32 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิในปี 2559 ท่ี 

196.38 ลา้นบาท โดยมีอตัราก าไรสุทธิลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 13.40 เป็นร้อยละ 11.81 ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อก าไร

สุทธิและอตัราก าไรสุทธิท่ีลดลงน้ีเป็นผลมาจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐท่ีแข็งค่าอยา่ง

ต่อเน่ืองในปี 2560 ซ่ึงมีอตัราเฉล่ียรายไตรมาสระหวา่ง 32.95 – 35.12 บาทต่อเหรียญสหรัฐ รวมไปถึงปริมาณขายท่ี

ลดลงในปี 2560 นอกจากน้ี ราคาปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัเช่นค่าแรงขั้นต ่า และราคาน ้ ามนัมีการปรับตวัสูงข้ึนในปีท่ี

ผ่านมา โดยทางบริษัทได้พยายามบริหารจัดการต้นทุนจากการผลิตอย่างต่อเน่ือง ทั้ งในด้านการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงการด าเนินการปรับปรุงหอ้งเยน็ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ และลดภาระค่าใชจ่้าย

ของบริษทั  

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั มูลค่า (ล้านบาท) เพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
รายไดจ้ากการขาย 1,419.89 1,465.50 1,357.89 0.45 3.21 (7.34) 
ตน้ทุนขาย 1,075.74 1,062.17 1,034.56 (5.71) (1.26) (2.60) 
ก าไรขั้นตน้ 344.15 403.33 323.33 26.21 17.20 (19.84) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (26.78) 8.32 34.63 9.63 131.06 316.38 
รายไดจ้ากการลงทุน 5.43 5.23 6.62 (50.24) (3.66) 26.56 
รายไดอ่ื้น 6.46 8.25 8.57 (24.59) 27.63 3.87 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 329.68 425.13 373.15 25.44 28.95 (12.23) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 178.05 181.28 175.07 (7.43) 1.81 (3.42) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทาง
การเงินและภาษี 

151.63 243.85 198.08 115.10 60.82 (18.77) 

ก าไรสุทธิ 119.56 196.38 160.41 97.86 64.25 (18.32) 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี คา่เส่ือม และ
ค่าตดัจ าหน่าย 

202.47 283.10 241.90 54.83 39.82 (14.55) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 186.20 324.74 80.76 521.63 79.77 (75.87) 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.31 0.52 0.42 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ (บาท) 3.54 3.85 3.79 
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อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 2558 2559 2560 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 11.61 11.78 13.44 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่า) 6.47 7.98 7.68 
อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 24.24 27.52 23.81 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 10.65 16.64 14.59 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 8.39 13.40 11.81 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) 9.11 13.94 11.01 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 8.29 12.64 10.05 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.10 0.10 0.09 

ฐานะทางการเงนิของบริษัท 

สินทรัพย์ 

บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มูลค่า 1575.69 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยร์วมในปี

ก่อนท่ี 1,617.52 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.59 โดยมีปัจจัยหลกัจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

รวมถึงเงินลงทุนชัว่คราวในรูปแบบของเงินฝากประจ า จาก 755.81 ลา้นบาท เป็น 556.94 ลา้นบาท หรือลดลง

คิดเป็นร้อยละ 26.31 เม่ือเทียบกบัปีก่อน อนัเน่ืองมาจากก าไรสุทธิในปี 2560 ท่ีลดลง ส่งผลให้บริษทัมีกระแส

เงินสดรับจากการด าเนินงานลดลง และเน่ืองจากบริษทัมีการเร่งผลิตสินคา้เพ่ือชดเชยปริมาณสินคา้คงคลงัท่ี

ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากคุณภาพของวตัถุดิบท่ีไม่ไดม้าตรฐานจากภยัแลง้ ท าใหบ้ริษทัมีปริมาณสินคา้คงเหลือท่ี

สูงข้ึน จาก 345.07 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 433.55 ลา้นบาท ในปี 2560 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.64 สอดคลอ้ง

กบัรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดท่ีลดลง 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในปี 2560 มูลค่า 80.57 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในปี 

2559 ท่ีมีมูลค่า 69.96 ลา้นบาท โดยมีลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระมูลค่า 59.62 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

81.01 ของลูกหน้ีการคา้รวม 73.59 ลา้นบาท โดยบริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อลูกหน้ีสงสัยจะสูญไว้

เท่ากบัจ านวนท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและฐานะของ

ลูกหน้ีในปัจจุบนั ในปีท่ีผา่นมาลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทัสามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

หนีสิ้น 

บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มูลค่า 131.91 ลา้นบาท ลดลงจากเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ี 

148.43 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 11.13 เน่ืองมาจากบริษทัมีภาษีคา้งจ่ายลดลงจากปีก่อนซ่ึงมีมูลค่า 25.45 ลา้น

บาท เทียบกบัภาษีคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงมีมูลค่า 11.85 ลา้นบาท โดยมีปัจจยัจากก าไรสุทธิท่ี

ลดลง 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินนอกเหนือจากภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

เม่ือเกษียณอาย ุประกอบไปดว้ย  

• สัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมและว่าจา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าวประมาณ 0.5 ลา้น

บาท 

• สัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินตาม
สญัญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

• บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนับริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวน

เงินประมาณ 11.0 ลา้นบาท 

บริษทัสามารถช าระหน้ีสินในงบแสดงฐานะทางการเงินและจากภาระผูกพนัดงักล่าวไดเ้น่ืองจากการมี

สภาพคล่องท่ีเพียงพอ โดยในปี 2560 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 13.44 เท่า และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 

7.68 เท่า จากปริมาณสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของเงินสดและเทียบเท่าเงินสด 

บริษทัไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 1,443.79 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,469.09 ลา้น

บาท เม่ือช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2559 คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.72 โดยบริษทัมีผลก าไรสะสมในส่วนท่ียงัไม่ได้

จดัสรรลดลงจาก 981.83 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 956.53 ลา้นบาทในปี 2560 คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 2.58 อนั

เน่ืองมาจากบริษทัมีผลประกอบการท่ีลดลงจากปีก่อน 

กระแสเงนิสดและโครงสร้างเงนิทุน 

บริษทัมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ท่ี 334.74 ลา้นบาท เป็น 80.76 ลา้น

บาทอนัเน่ืองมาจากปริมาณเงินสดรับจากลูกคา้ต่างประเทศท่ีลดลงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทท่ีแข็งค่าเม่ือ

เทียบกบัเหรียญสหรัฐและปริมาณขายท่ีลดลง โดยบริษทัมีการใชเ้งินสดเพ่ือช าระค่าหุ้นซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

แผนการลงทุนในบริษทั ซิโนไทย ฟรีสแอนดด์ราย จ ากดั 37.50 ลา้นบาท และเพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร

และเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรมูลค่า 60.98 ลา้นบาท และใชไ้ปในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใชใ้นส านกังาน 

1.39 ลา้นบาท และใชไ้ปในการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาลรวม 186.42 ลา้นบาท 

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2560 ท่ี 13.44 เท่า เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจาก 11.78 เท่าในปีก่อน โดย

สินทรัพยส่์วนใหญ่ของบริษทัเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงมีอตัราส่วนร้อยละ 70.75 ในขณะท่ีบริษทัมีหน้ีสิน

หมุนเวียนเพียงร้อยละ 5.27 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ และไม่มีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน บริษทัจึงถือได้

วา่มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ  
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 บริษทัไม่มีการกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปี 2560 โดยบริษทัมีสัดส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2560 เท่ากบั 0.09 เท่าลดลงจากปี 2559 ท่ี 0.10 เท่า  

  ตารางสรุปฐานะทางการเงนิทีส่ าคญั 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ สดัส่วนต่อสินทรัพยร์วม 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

สินทรัพยห์มุนเวยีน          
เงินสดและเงินลงทุน 559.79 755.81 556.94 19.39 35.02 (26.31) 37.60 46.73 35.35 
ลูกหน้ีรวม 134.35 118.24 124.26 15.41 (11.99) 5.09 9.02 7.31 7.89 
สินคา้คงเหลือ 451.87 345.07 433.55 3.48 (23.64) 25.64 30.36 21.33 27.52 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,146.01 1,219.12 1,114.75 12.14 6.38 (8.56) 76.98 75.37 70.75 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน          
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 305.90 330.29 352.72 (11.90) 7.97 6.79 20.55 20.42 22.39 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 36.72 68.10 108.22 105.85 85.48 58.91 2.47 4.21 6.87 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 342.62 398.39 460.94 (6.15) 16.28 15.70 23.02 24.63 29.25 
สินทรัพยร์วม 1,488.62 1,617.52 1,575.69 7.32 8.66 (2.59) 100.00 100.00 100.00 
หน้ีสินหมุนเวยีน 98.74 103.52 82.97 24.63 4.83 (19.85) 6.63 6.40 5.27 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 40.93 44.91 48.94 1.57 9.71 8.97 2.75 2.78 3.11 
หน้ีสินรวม 139.68 148.43 131.91 16.85 6.26 (11.13) 9.38 9.18 8.37 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,348.94 1,469.09 1,443.79 6.43 8.91 (1.72) 90.62 90.82 91.63 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ  ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท                                                                       
ประวติักรรมการ สามารถดูขอ้มูลไดจ้ากขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ (ประวติักรรมการ หนา้ 28 – 35) 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

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  และรักษาการผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน
โรงงาน 2 

อาย ุ51 ปี ,  การศึกษา : 
ประกาศนียบตัรชั้นสูง, การถือหุน้
ในบริษทั – ไม่มี, ความสมัพนัธ์กบั
กรรมการ – ไม่มี            

นายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการบญัชีและการเงิน      
เลขานุการบริษทั     
ผูอ้นุมติัขอ้สนเทศ (TSD) 

อาย ุ36 ปี ,  การศึกษา : ปริญญาตรี
บริหารการคา้ระหวา่งประเทศ, 
ปริญญาโท-บริหารการเงิน, การถือ
หุน้ในบริษทั – ไม่มี, ความสมัพนัธ์
กบักรรมการ – ไม่มี                           

นายศกัดา  พิมเมือง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี      ผูจ้ดัท ารายงานขอ้สนเทศ                                      
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ         กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

อาย ุ58 ปี ,  การศึกษา : ปริญญาตรี
บญัชี , MBA, การถือหุน้ในบริษทั 
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ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

– ไม่มี, ความสมัพนัธ์กบักรรมการ 
– ไม่มี                           

น.ส. ปิยะลกัษณ์ เช้ือผูดี้ ผูจ้ดัการโรงงาน 1 อาย ุ49 ปี, การศึกษา : ปริญญาตรี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร
อาหาร, การถือหุน้ในบริษทั – ไม่มี
, ความสมัพนัธ์กบักรรมการ – ไม่มี 

นายธรรมรัตณ์ เจริญสนัติ ผูจ้ดัการโรงงาน 2 อาย ุ45 ปี, การศึกษา : ปริญญาตรี
วศิวกรรมเคร่ืองกล, การถือหุน้ใน
บริษทั – ไม่มี, ความสมัพนัธ์กบั
กรรมการ – ไม่มี 

นายรังสิต โอเจริญ ผูจ้ดัการฝ่ายส านกังาน โรงงาน 1 อาย ุ59 ปี, การศึกษา : ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์, การถือหุน้ในบริษทั 
– ไม่มี, ความสมัพนัธ์กบักรรมการ 
– ไม่มี 
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เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

                       บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั (บริษทั
ยอ่ย) ถือหุน้จ านวน ร้อยละ 100  

- เดือนธนัวาคม 2557 บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) หยดุการจ าหน่ายสินคา้ขา้วโพดหวานแช่แขง็ 
ผา่นบริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) โดยบริษทัฯด าเนินการจ าหน่ายดว้ยการส่งออกเองโดยตรง 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2558 มีมติใหเ้ลิกกิจการบริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั คร้ังท่ี 2/2558 วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 มีมติแต่งตั้งให้
นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูมี้อ  านาจด าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมทะเบียน
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์และคณะกรรมการท่ีเหลือทั้งหมด ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั 

- วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 จดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
- วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 ช าระบญัชีเสร็จส้ิน 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

หวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั หวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 
ช่ือ-นามสกลุ: นายศกัดา  พิมเมือง ช่ือ-นามสกลุ: นายวรีะวฒัน์  สกุลมีฤทธ์ิ 
ต าแหน่ง: ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ต าแหน่ง: รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
อาย:ุ 58 ปี อาย:ุ 42 ปี 
วฒิุการศึกษา:  
-ปริญญาตรี-บญัชี 
-ปริญญาโท-บริหาร 
-หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 
13/2557) 

วฒิุการศึกษา: 
-ปริญญาตรี สาขาบญัชี                                                           

-CPIAT สมาคมผูต้รวจสอบภายใน                                            

-IACP สภาวชิาชีพบญัชี                                                                       

-IT Audit  สวทช 

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

ประสบการณ์ : 
-รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.เชียงใหม่โฟร
เซ่นฟดูส์ 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  รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของบริษทั เยยีร์ แอพไพรซลั จ ากดั ตามรายงานลงวนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 
(หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการทรัพยสิ์น วธีิประเมินมูลค่า มูลค่าตามบญัชี  
ณ 30 มิ.ย.58 

มูลค่ายติุธรรม ส่วนเพ่ิม 

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

ท่ีดิน-วธีิเปรียบเทียบ
ขอ้มูลตลาด 
อาคาร-วธีิตน้ทุนทดแทน 

27 37 10 

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

วธีิเปรียบเทียบขอ้มูล
ตลาด 

13 49 36 

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

ท่ีดิน-เปรียบเทียบขอ้มูล
ตลาด 

10 187 177 

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

ท่ีดิน-วธีิเปรียบเทียบ
ขอ้มูลตลาด 
อาคาร-วธีิตน้ทุนทดแทน 

127 259 132 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ โรงงาน 1 วธีิตน้ทุนทดแทน 55 144 89 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ โรงงาน 2 วธีิตน้ทุนทดแทน 8 46 38 
รวมสินทรัพยท่ี์ประเมินมูลค่า  240 722 482 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดป้ระเมินมูลค่า  86 86 - 
รวมท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  326 808 482 
หมายเหต ุ

1. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนท่ีไม่ได้ประเมินมูลค่า ได้แก่ ยานพาหนะ อุปกรณ์ส านักงาน อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 

2. คดัลอกจากรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (หน้า 29) ต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั
เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) โดยบริษทั เกษตรเหนือ จ ากดั วนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 จดัท าโดยบริษทั ท่ี
ปรึกษา เอเซียพลสั จ ากดั 
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149/34 Sol Anglo Plaza Surawongso Rd., Suriyawongso, Rangrak, Bangkok 10500 Thailand 

Tel : (662) 634-0061·4, 238-4091 Fox: (662) 238-4090 
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1'U18'1.llJ 2560 flru::m1lJf111'1.l11J'Vl"')jnm_h::'lllJflru:::m1lJfll'J ~1'\.ntJ 6 flr.:J un::M~-wilutl~llihn!Tti1u!ltJ:: 

f1nllf111 tHiHm url' 1lJ lJ f1l':i tl i' 'Utl1 -:nJ 'l:; iY'Vl lJi11'W nutl~~~hn! 1~ l M~~.:J ~lJ tHiN~ 81;1 ti.:J ~" hi'iJ rmtl1 ::1iJtJ 

fl'ULB~'Jlvll~u~flru::m 'JlJfm Hnm'J ti'J ::tiluti1::~11J 2560 n1t11~ v111J M--l1 tl1 ::iY'Vlnmt'HU'l::ti'J ::iY'VlnHn 1'Wm1 
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. . .. 
tl1,.119~"46~tlal::fl'5'5Ufl1'5fl'51\llT6\J 

Q I )/<lfl J' 
I'WU YI1Ur;jt'ltl'tfl·l 

~llJ~flW:fll'ilJtll'i\JlllYii~)hJ~II~~i~fiW::m'ilJfll'ifl'i'l\HHlU ;~1h::fltltl,)'1tJfll'i1lfll'iUt'I'1::~1U1U 

3 vi1u flfl u1minnv t.JR'fl''\1 th ::ti1Ufl'i'l1lf1l'i~'i1\lt'I'Otl tnmhnn nu~'li'ui ua:: u .n .,.9i1J1 i~1J;\tin1J 

tilum' lJ m1 ill11t~ ctnu l.l~u~;n!l~illllJ~ i~i'tJlJ'OU't11JltJI1lf1flW:: m 'i um'i'l.l'fl~u~\J'YI ~~1ilu i l.l111 1u'li'tJtil't1U~ 
'1.1 ()~~~~ nl~'t1a nYl t nli'm1 ~1h:: 1 Yll'l'i Ylu 

1uil2560 flw::m'i1Jf11'iill'i 'Hlt'ftJ'll1~1i~1l1'iim'il.l'i::11l~lU1U 4 flf~ hw1~t~ty~tltl1lUtlJ; rhuu1'111'i 

~~~v1'1in~ un::~~'i 11n"fuumuiu1'1i'1$1ul.l'i:: 'llJ 1P~tJt'l'( unn:: thfiqJF-Ii'lmnJi}llii~lU iyf~~~ 

1. tHJUY11U~Uf1l'it~U'iltJi~)1Jl~ Ha:mJm'l't1uth::~lil2560 ~mlnwnu un::.Uo:iu\l~llln~hu 
tJ~lfn ua::~nv1luw:W1tuiv.:a~t~u1'1io.:amimi~tlluua::tliv~nv ii.:ajjfi111Jt~unoflfll'fv.:anml'nvu 

• u .. 

1.i'l)!;-), .:aumlt~u~~nrin(Jn~u~i~~l1lfl1'i 1unl'i::thfi(l!illl1l1lllll'i 21u nuuty;Mm'fl~Yh iu 

2. rruumu fll'i tilPlt~u'\1 VlJi'l'l.lfJ ·mun n~t~u1lu~tiu 'i ::'111 Hu~li'Yl 'll~~ Ylrit>u lli'l:tih7Yl~t~u1'\i' v ~ 
OU lllldifl111Jl~U 'll,jtl1Jil'\JD~'iltJfll'l~l~tJ11t.J.:an1.l1~f1lfmti!~HHt.Jl{mh~(Jf1~fl~lli'l::tlitJ~'I'Hllith 

3. tlfl'lJYllU 01'i U ilU~91llJflt)'t1lJl!d1~1U't1 liflVIf'l't6Ull:; 91~ 1YI't1af)'t1 fn6 II~: OQ't1 U1U~l~U1'1i'fl~ rl'll 
,, 0\l'l.l'fl~\J; lJ'YI 1 fll.JYil~fl W:: m 'i lJOl'l ~'i 'lilt'ltlll i~'I11Jth::t~U~~ t'l'l 1:: tYlfll)J 1uti tHflll iliui)m 

9\llJ OQ't11J 1 u11~ 1l.Jl1 n flYll ~1ft m::~ l't 1~'11 annf ~0 llll:: 0 Q 't11J 1 tJ~I~tJ'l,j' fl ~ tl'lJfJ 'i fi lllt9iflUH i~ 
4. ll"f;utl~ Hf1111J d'luu l"f'i:: 1u mnJ i)Ui ~lU'I.Iu ~~~"i 'lll~u1J n 1viu il1'f111lltM'U 'IHltJ 1uuHunn 

91~ 'JiltltJ'llflltJ 1uu'i :: ~1iJ un:i'ltJllYilU i.Ju11in~~ ::uum~tl1lli'Jllfllt11u ua::m~u-;'1111 ~Ylfll'i 

fl') 11Jl~U~~ I}; U ~'l't u II a:: iiu"i:: nYl B ~~ "i 11af~th ::tiiu tn llJI~[J~'I't fl'\1 fl n :'ll\J fl1 'i fl11J fliJ fll U l U 

9111JIIU 1'Vll.:a~ril110~1UflW:: nl7 lJOllfh01J't1nnl1i'~U'un::~lll~'t1 nnYli'l'IO (O.C1 .91.) rhml~ l~uii 
.. _I ~ , • Jl -1 4 .. 

5 tl.:!fllll::ntlU 1~110 a'1ll~111'iiC1ll1JfllH\1\JfjiJ , fll'ill'i::llJ1.lf\111JiffU.:!, 1Jl911f1l'if\11Jfj1J, 'i::lJlJ 

l"fll t'I'UIYlfllln:; f11"i ~'Otll'i 'limJ'ft ll'ft::'i::U'lJtll"i~~WillJ 1 r\Utl11J flU rlli'U\J fll'i 1u~1\J~1~")1 r\U'i'l1J 

YINflw::m"iufm ~'i 111 rrBui~l.l"i:aiiuttti'1)jfi 1111t1iu-l1 u-;~'Vlih::uumHl 'ltlfjllmu1u ua::nu 

u;m'i li~m'Hl'lll.Jt~u~ ~lVitJ-3~ 6ui'l::ihh::RY1~ Ha un:: 1~nu,YtJun~ifl~~1u f11'lf111lfj1lfl 1u1u 

~nl-Turinil)J~'il;;nu 1 lf1nr1H nm::Y11JtJOHiinn:; d1fity 

5. i~nlll'iW lll'I'UflflW::fl"i"i 1Jfl1'H{i\J'l1'1 l~tl'l.lflfJ~lJ~U~~i~~ntJ'lJ,j'l)J; lli'l::ftltlfl\JUqJ'hh::~liJ 
2561 1'flmff1.l v ~ l'f tJ llU l)J;'I.I cmh11 nnu mwnli u H1'19l v { ~lifl111lt1'lu i1 n7:: un:: ,~11Jfl111J 

d • ~ 

ll1\.l'llfJ1Jtllfll11UO~lU fl .ll .9l . 
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6. 1u'il 2560 1ihi'Yl<1 Mii mHill'iiu mH~tJ\Im,J,~um'ii' U'itl~~~u trm;n,u-luu 1-l 1utl~m,t1~ 

i , , , o 4 ,. "' ~ .f o ~ ,.Ji d 1 .I 
lllfllflfl'II\J VIU \Jnl 'HHl~lUYJilHI 'll~lJ'llU"::ltlU~~HU 1J'i\IVI 'i'U'HU'IIU1JIIi'l::MUUI f!U1J1::1!1U 

fl\11:: m 'i 1J t11'i 1J 1li'l1 1Mii'f!ff -3ll1J1l'1h::lii'IH1Ultl~"1 lt1U1Hl1J'H lJlO 11fr~w:: m 'i 1Jf11'Hl'i 11lfl'"il'U~lfm 
.I <> ~ o 4 )I d d i>lw ' tl Q ,., 

tHl1JV11Ull1J1J1Jl::U.JU~Hiflftl11 l1Jtl1Hillfi'Hl lll'\lll!f'lll"11l~ ¥l'il~HT~Il1J1J l::UJU91UltH1 'H 

flW::fl'i'i1Jfll'illU"li11JUOm"1(CAC) l~tll,Yltim::mum'li"UHHirlt:~iu~ 15 iu'lltlll 2559hw 

flt:u::ml1Jf11ll1UTi11J1Jfiili\-t (CAC) 1f1\h::'V1JlLa:ihJ~1l1m'ii'mu .nihil1"1 ltlUa'1llin,tNllU1 

~11JUij1J~,tl-3fllfll"ilf1'11U 1vw1umHiU~1U l)ll~91 Ji1vi'u~ 9 ijU1f11J 2560 ff ·U·li'l 11f'l::1i'Uf1l'i~9l!U 1 

fl111J~~OUl~tl~ Anti-Corruption ,tl~1J~li'Vl"1DQ1U'l::iu~ 4 Certified (;~Li1lu'i::iu~ijmmfl'~.:j1M' 

1\1 u 5~ml \l1 i tltl i) ,j~ 1 11unnn t'Hl1JV11U fl111Jfl'l u thut~ o-3l'l v, v~ m ::mu nu ,.f~'H lJ~ lllfl 

flW:: nn 1J m 191 'l1'ilfi'DU rm Mi'u m1 i'm v ~1rlu fl'm;nuu 1-i 11Jtliju1hnNmflm fl'IIU hw1 u nu 

~v~1u mHJil ~ 91 'H ~u M ~ 1u m Hl'i 11l n-ouo!h~t1'lu iia-1:: lllfl'HlJ10 ~ 1umuu tlfl ~ tl fll'i ¥htiiu m1 

9111JU lumu~u~1u mHw{i'lli'ul 

7. trtJumuua::tilfi\J~uftm'itl~m~lU'IItHfl'i'itJnn ~1l1'Hl'i ua::vnrn~1u 1M'\Jgm9111Ju lulllo 

~ v~ 1 u 111 'i 'I'J ll ~ 9111 m: f1 tJ f i' tli'u i ~um,, rN 111 'i ntJ1l'r1 nmn:: ri 1nu~un 111 'i 91 'i lllnvu, rH ~91'i 111 eru u 

mo1u l~tJ1ft1Jf1TnJfi~9111JU 1omo~u9l'lufll'i't'Jil~~~~"::fl{)Htl'l7u 'llfl~mnJnn ~1.i~m1 ua:: 

wl!m1u 1ls::~11J 2560 ,ll..,um1YJ'Il19l 

8. ,~l'ilfll'iU'i::ti:iU91Uitl~\lll~f101:: f1'i 1lJf11191'i 11ll'l'tl1J ~~~ tlUfll'i tl1::1i:iW-li'l'i lUU ffl'Hi'mmnn 

tl1::1fiu 1uu 2 s6o n1 lli YJonlJ M·:h flw::m 11Jmun11ltYt~u ,~tli}mhn!,~ri,l~ ll!Jth~,.,lJ 

lLI-IU~lU~fh'HUYl H 
9. Yi 1111 W 11 1f fl'llll I~ U'~fllJ flt) um fl Ill:: m 1lJfll 1911111 rltllJOflU lhlfl'u U\1{) tllJ lJ~fl w:: nn lJfll'i1J~ ll'Vl 

ua:: ll~ 1M'nm1 numu f1111lml.Jl::t'l'llvti1 ~-uvuua:: 1 r~f ~ 

tJ1::Ti 1Ufl'i'i 1Jfll'i91111l"i1'{)1J 

... d ... rl 
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Certified Pvblic Accovntonls 

i~U'U fltu ::tWilJtn'l 

'U~\J''YI t:ifu~1'H~1'YJ'it'liu~~~ ~1n~ (lJm'llu) 
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iu~ 23 iiu1flJJ 2561 

mlJ~ri1Um1'U Mm 11H'ftl'U ~ 'Utn'H~ U'IJCJ~'U1'l:i''YI L:ifu~ 'lmJ1rl ·:a'liurl1!n ~1n11 (lJ'Hl'lf'U) ril11i''Utl~'Un'11 
~ . 

i'U~ JI tl'UllfllJ 2560 un::'hl!n''UeJ'llunum'lml~n'eJ'Un~i'U~ 23 fllJi11'Vi'Ui 256111JucilJu rilufl~l'U'IJBiju'U11 
l'U f)l';j "'j l ~ n'tl'U .:j'lJ fll'l L~'U A .:j fl ci 11~ llJlJ 1~ 'j ~ 1'U fl1'J n'tl'U Ut)J ;~ i' 'U 'j CJ.:ji 111J 1 ~ tlU n'fl .:!fl1llJ1,1 'U 1l.:!'U fll'i 1~'UJ 'U 

LLn'fl.:!! 1u:: fll'i L~'U r~ ntn'J fi wuu nuu n:: m::: u m~u n11i ~U\J n~ t:J.:JmlJ~m'i 1 u n'l'i::: ri1fi't)JmlJlJ 1m~ 1u fll'i 'i 10.:1 1'U 

'Yil~nm1u'H~ fJ i~rriu~ 1mfu ri111' n.:~ 1u Mi'1nli1LLn::1J'i ::ti'iu1J'J ::n'Ylnn m 'i ::'U'U n 1'i fl1'1JfJJJfllU 1u~ 1u u t1J :if'llt:J ~ 
oQ Q,l d cv d t o ?1 .d .. 1 l "'l o ~d .d 1 il 

'UHI'YimlJ'YirilU fl.:I1'UL 11'\.1 11~11 lJ'U L'Vi tllJ'i:: U'li'U 'U fll':i fll'H 'U ~ 'IJ tl'UL '\I" 11i fll':i ~'i 1 ~n'CJ'UUn::':i:: U::L1 n1'Ylll :: 'b' 

l u m'i m 11ln't:J'U ri111' n ~ 1u ili'Vl'U 'li'v'Un'Vi~ t:J~'Ilt:J~':i::'U'Utn'J m'UfllJ 1u~1uuru:if~ijr~nm::'Yl'Ut:Jth~L~'Un1'i :: ri1fi'ru 
• u u 

~tlfll'iL1n'f\.:!fl1llJL,1'U~tl~'Ufll'ii~'UriTI1i''UlJa'u~f\l'U~ 31 tl'U1lfllJ 2560 

ri111' fl ~,,~ 'IJ eH1 uu 11fll'i "';j 1 ~ fftl 'IJ ,r t1J :ifril'W fl-:111-J jj M~ 'j 11l n tl'U 'YJ fl'j lU fll'J 11lflLL~l i'i~ fll'j 'Y1 ~ fftl 'U 

L'Vi 1Ju U fJ fl lllfl~ fll'i fffllllUn:: rm tJ 'i:; LlJU tJ 'i:; ff'YI ll il Wi'i :: 'IJ'IJ fll'i fl1'U fl:IJil1U 1 U #( llJ U UJ:if)j -J~m_h :::ff ~fi'Lyj U~L yj eJ 
• u • 

1J'i:: 1u'lllr'l'Um':i nmJut)l:ifA'.:~~nn11i i''li'1'1~u A'nfu ~'~ illvlll :h-11n1uo.:J'Ii't:J'Un'Vi~v.:JJ.:~'HlJ~1~ v11liio~1u 'i::'U'IJ 

fll'if11'UfJlJfllu1u 1#1 

, 16 


	Binder2
	180323 TH_รายงาน 56-1 ประจำปี 2560
	ลายเซ็น

	รายงานจากคณะกรรมการ

