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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

สารจากประธานบริษัท 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 

ปี 2564 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกช่วงเวลาแห่งความท้าทาย

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผล

กระทบต่อทุกคนทั ่วโลกทั ้งในด้านเศรษฐกิจและการ

ดำเน ินช ี ว ิต  รวมถ ึ งประเทศญ ี ่ป ุ ่ น  และประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของบริษัทฯ 

การดำเนินนโยบายควบคุมและจำกัดการเดินทางเพื่อลด

การแพร่ระบาดตามนโยบายของภาครัฐในแต่ละประเทศที่

มีอย่างต่อเนื่อง ยังคงส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง

อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด 

ซึ่งเหล่านี ้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ

บริษัทฯ 

ในรอบปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลงจากปี

ก่อน 40.94 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิลดลง 82.03 ล้าน

บาท อันเนื ่องมาจากเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การบริโภคภาคครัวเรือน

ในประเทศคู่ค้าสำคัญลดลง อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหาร

และพนักงานทุกท่าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันวางแผน และ

ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเข้มแข็ง เพื ่อพัฒนา

ประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุน และเพื ่อเพิ ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ รวมถึงความ

พยายามในการขยายตลาดในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยนและการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ 

นอกเหนือจากนั้นในปีที ่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ

ไปสู่ตลาดผลไม้แช่แข็ง และผลไม้แปรรูป ควบคู่ไปกับ

ความพยายามในการทำการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้า

ในแบรนด์ตัวเอง เพื่อสร้างการเติบโตและผลตอบแทนที่

ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป  

บริษัทฯ มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ

อย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์ร ัปชั ่น ทำการสื่ อสารและ

เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตให้ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งตัวแทน

ทางธุรกิจ และสาธารณชนได้รับทราบ และกำหนดให้ 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

บริษัทฯเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านทุจริตและในปี 2564 ได้รับการประเมินการ

กำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นระดับดีเลิศ 

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ

บร ิษ ัทฯด้วยดีเสมอมา บร ิษ ัทฯจะไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน

จากผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั ้งลูกค้า ผู ้ถือหุ ้น ผู ้ผลิต 

สถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ จากวิสัยทัศน์และ

กลยุทธ์ที ่วางไว้ ขอให้ทุกท่านเชื ่อมั ่นว่าคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมจะทุ่มเทและปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อก้าวสู่การเจริญเติบโต

ในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป 

     

     

  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ 

       ประธานกรรมการ  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  

 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน 

คือนายอำนวย ยศสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ         

นายอำพล รวยฟูพันธ์ และ น.ส.ชุติมา ตั้งมติธรรม เป็น

กรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการของบริษัท ซึ ่งเป็นไปตามข้อกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในป ี2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม

จำนวน 4 ครั ้ง โดยได้เชิญผู ้สอบบัญชี ฝ ่ายบริหารที่

เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม โดยสรุป

สาระสำคัญผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน

ประจำปี 2564 รับฟังรายงาน และข้อชี้แจงจากฝา่ย

บริหาร และผู ้สอบบัญชีในเรื ่องที ่เกี ่ยวข้องอย่าง

ชัดเจนและเพียงพอ จึงมีความเห็นสอดคล้องกับ

ผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามควรใน

สาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

และมีความเห็นว่าข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ได้รับการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้องและเพียงพอแล้ว 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่

พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยแ์ละ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่อย่างใด 

4. เสริมสร้างความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้

ตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในแผนการ

ตรวจสอบภายในประจำปี และสอบทานให้บริษัทมี

ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ

ความเสี ่ยงที ่เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั้ง

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

ตามแนวทางที ่สำน ักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด  

โดยมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการ

ควบคุม, การประเมินความเสี่ยง, มาตรการควบคุม, 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบ

การติดตาม โดยสรุปการดำเนินการในด้านต่างๆ 

โดยรวม ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินแลว้

มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และ

การบร ิหารจัดการความเสี ่ยง ที ่ เพ ียงพอและมี

ประสิทธิผล และไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุม

ภายในที่มีนัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมี

สาระสำคัญ 

5. ได้พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื ่อขอ

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 

2564 โดยเสนอผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที 

มาสเตอร์ ที่มีความเป็นอิสระและไดร้ับความเห็นชอบ

จากสำนักงาน ก.ล.ต. 

6. การกำก ับด ูแลด ้านการป ้องก ันการเก ิดท ุจริต 

คณะกรรมการตรวจสอบได ้ม ุ ่ ง เน ้นปร ับปรุ ง

กระบวนการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท มีระบบการ

ควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงการป้องกันการเกิด

ทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสอบ
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ทานได้อีกทั้งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้าน

ทุจริตซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ทำหน้าที่ในการสอบทาน ผลการประเมินตามแบบ

ประเม ินตนเองเก ี ่ยวกับมาตรการต่อต้านนการ

คอร์รัปช่ันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งเป็นไป

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจด

ทะเบียน  

7. สอบทานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยผลของการสอบทาน

และกำกับดูแลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

เกี ่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปช่ัน ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ประจำปี 2564 ไม่พบการทุจริต  

8. ได้ทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งเป็นการประเมินผลรายปี สำหรับผล

การประเมินในปี2564 สรุปโดยรวมได้ว่า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัตหิน้าท่ีสำเร็จลลุ่วง

ตามแผนงานท่ีกำหนดไว ้

 

 

   นายอำนวย ยศสุข 

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 

 

  2562 2563 2564 
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)    

รายได้รวม  1,174.80 1,108.49 1,064.39 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา ต้นทุน
ทางการเงิน และภาษเีงินได้ (EBITDA) 

 

91.87 56.36 5.59 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนท่ีเป็นของบริษัท  34.76 1.15 (65.95) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)    

สินทรัพย์รวม  1,549.27 1,517.46 1,664.83 
หนี้สินรวม  139.40 146.61 346.00 

ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย  0.00 0.00 32.93 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1,409.87 1,371.04 1,285.90 

หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ     

จำนวนหุ้นสามญัที่ออกและชำระเต็มมลูค่า (ล้านหุ้น) 381.15 381.15 381.15 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 3.69 3.63 3.44 
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.00 (0.17) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.06 งดจ่ายปันผล งดจ่ายปันผล* 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสทุธิ (ร้อยละ) 65.79 งดจ่ายปันผล งดจ่ายปันผล* 

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาท) 2.74 2.68 2.84 

 

หมายเหต ุ

1. การงดการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2564 ยังไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับมติของที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจำปี 2565 ซึ่งจะประชุมในวันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

ส่วนที่ 

 

 

 

1 
 

 

การประกอบธุรกิจ  

และผลการดำเนินงาน 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

  บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CM”) ดำเนินธุรกิจผลิตแปรรูปและ

จำหน่ายผักแช่แข็ง เช่น ถั่วแระแช่แข็ง ถั่วแขกแช่แข็ง ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็งเพื่อการบริโภค 

บริษัทฯมีสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 90 โดยมีคู่ค้าที่สำคัญคือประเทศญี่ปุ่น โดยมีส่วน

แบ่งทางการตลาดในประเทศญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 10 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงการจำหน่ายสินค้า

ในประเทศ 

 

วิสัยทัศน ์พันธกิจ และปรัชญาองค์กร 

 
 

ค่านิยมองค์กร 

• จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

• จะคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

• จะสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดีมีความสุข และมี

ความปลอดภัยในการทำงาน 

• จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคม ชุมชน และมุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม 

• เรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความเป็นผู้น าด้านสินค้าเกษตรแช่แข็งและเกษตรแปรรูป

วิสัยทัศน์

• บริษัทฯมุ่งพัฒนา และสรรหาผักท่ีมคีุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี และส่งมอบสินค้าได้
อย่างรวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ

• บริษัทฯมุ่งบริหารกิจการให้มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล

พันธกิจ

• ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือ ความปรารถนาสูงสุดของเรา

ปรัชญาองค์กร
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

• จะสร้างองค์กรคุณภาพ และมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

• จะต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

• จะไม่ละเมิดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ 

• รักษาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 

• มุ่งมั่นผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

• แสวงหาช่องทางการขยายธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

• ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน  

 

อำนาจควบคุมบริษัท และการเปลี่ยนแปลงในปีทีผ่่านมา 

“นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ หรือนายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ หรือนายประภาส       

พลพิพัฒนพงศ์ ลงลายมือช่ือและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ” 

• ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม  

 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจในปีทีผ่่านมา 

• ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการหรือการประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปีที่

ผ่านมา 

• ในรอบ 3 ปี ท่ีผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น, การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 

พฤศจิกายน 2531 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มูลค่าหุ้น 10 บาทต่อหุ้น 

 เมษายน 2532 สร้างโรงงานแห่งที่ 1 ที่ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บนเนื้อที่  15 ไร่ 36.6 ตรว. แล้ว

เสร็จในเดือนตุลาคม 2532 

กุมภาพันธ์ 2533 เริ่มมีรายได้จากการดำเนินงาน 

ธันวาคม 2534 เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 50 ล้านบาท เป็น 125 ล้านบาท  

 มกราคม 2536 ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  

 มกราคม 2536 เริ่มทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ช่ือย่อ CM 

กุมภาพันธ์ 2537 แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด  

มีนาคม 2537  สร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บนเนื้อที่ 26 ไร่ 29.9 ตรว. แล้ว

เสร็จและเริ่มดำเนินการผลิตในเดือนตุลาคม 2538 

พฤศจิกายน 2541 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 125 ล้านบาท เป็น 210 ล้านบาท 

เมษายน 2546 ร่วมลงทุนกับบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในอัตราส่วนบริษัท 51 : 49 ในบริษัท 

อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จำกัด  ด้วยเงินลงทุน 120 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 30 ล้านบาท 

มีนาคม 2547 สร้างห้องเย็นใหม่ ที่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บนเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 97 ตรว. แล้ว

เสร็จในเดือนกรกฎาคม 2548 

กรกฎาคม 2547 ซื้อเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จำกัด จากบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 

พฤษภาคม 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 210 ล้านบาท เป็น 315 ล้านบาท 

พฤษภาคม 2548 เปลี่ยนมูลค่าหุ้น จากเดิมมูลค่า 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น 

พฤษภาคม 2550 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 315 ล้านบาท เป็น 346 ล้านบาท 

พฤษภาคม 2552 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 346 ล้านบาท เป็น 381 ล้านบาท 

สิงหาคม 2557 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาที่ดินและจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ 

ธันวาคม 2557 บริษัทหยุดการจำหน่ายสินค้าผ่านบริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อย) โดยดำเนินการ

จำหน่ายด้วยการส่งออกเองโดยตรง 

พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้จดทะเบียนยกเลิกบริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จำกัด 

มีนาคม 2559 บริษัทฯได้ทำสัญญาจะเช่าที่ดินกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งในประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ เพื่อเตรียมดำเนินการลงทุนก่อสร้างโรงงานตามแผนการลงทุน 

ธันวาคม 2559 บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อย) จดทะเบียนชำระบัญชีเสร็จสิ้น 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

พฤษภาคม 2560 ลงทุนในบริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด อัตราส่วน ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน คิด

เป็นเงินลงทุน 37.50 ล้านบาท 

สิงหาคม 2563 ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด อัตราส่วน ร้อยละ 15 ของทุนจด

ทะเบียนที่เรียกเพิ่ม คิดเป็นเงินลงทุน 7.5 ล้านบาท 

มีนาคม 2564 ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด ด้วยงบลงทุน 120.20 ล้านบาท โดยมี

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 68.7 

พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติยกเลิกการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่

สงบทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนและการดำเนินงานของ

โครงการลงทนุอย่างมีนัยสำคัญ 

 

เหตุการณ์สำคัญในปี 2564 

การลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ 

แอนด์ ดราย จำกัด 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 

พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนเพิ่มเติม

ในบร ิษ ัท ซ ิโน-ไทย ฟร ีซ แอนด์ ดราย จำกัด 

(“STFD”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และ

ส่งออกผลไม้สด ผลไม้และอาหารแปรรูปแช่เยือก

แข็ง และอบกรอบ ซึ ่งเดิม  STFD เป็นบริษัทที่

บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออก

และจำหน่ายแล้วทั้งหมด ด้วยงบลงทุน 120.20 

ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้น

ใหญ่ใน STFD โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 

68.7% บริษัทฯ จะนำองค์ความรู้เทคโนโลยีด้าน

การผลิตอาหารแปรรูปแช่แข็งมาเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าของ STFD เพื่อใช้สินทรัพย์ที ่มีอยู่

ของ STFD ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้การ

เข้าลงทุนใน STFD ยังสร้างโอกาสในการต่อยอด

ธุรกิจหลักของบริษทั โดยบริษัทจะมีรายได้เพิ่มเติม

จากการส ่ งออกผลไม้ แ ช่แข ็ งและอบกรอบ 

นอกเหนือจากการผลิตและส่งออกผักแปรรูปแช่

แข็ง อีกทัง้บริษทัฯ จะมีฐานลูกค้าที่เพ่ิมขึน้จากฐาน

ลูกค้าเดิมของ STFD ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

และผู้ถือหุน้ในระยะยาวต่อไป 

 

การยกเลิกการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ 

 ตามที ่ที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 

4/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมตัิ

การลงทุนและจัดต ั ้งบร ิษ ัทย ่อยแห่งใหม ่ เพื่อ

ดำเนินการลงทุนในประเทศสหภาพสาธารณรัฐ

เมียนมาร์ เพื ่อขยายการ ดำเนินธุรกิจผลิต และ

จำหน่ายพืชผักแปรรูป/แช่แข็ง เพื่อการส่งออกโดย

มีงบลงทุนเริ่มแรกประมาณ 80 ล้านบาท เพื่อการ

เช่าที่ดินประมาณ 50-100 เอเคอร์ ต่อมาที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 

มีนาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุน

ก่อสร้างโรงงานแปรรูปพืชผักแช่แข็งในประเทศ

สหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์โดยมีมูลค่าการลงทุน

รวมประมาณ 700 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะจัดตั้ง

บริษัทย่อยและถือหุ้นในบริษัทย่อยไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ซึ่งอาจมีผู้ร่วมลงทุน

เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ

ไทย หรือประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์หรือ
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

ประเทศอ ื ่นๆ ขึ้ นอยู่ ก ับความเหมาะสมของ

โครงสร้างการลงทุน และเป็นไปตามกฎหมายการ

ลงทุนของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์  

และมีมติให้บริษัทเข้าทำสัญญาจะเช่าที่ดินเพื่อ

รองรับโครงการลงทุนดังกล่าวโดยบริษัทจะวางมัด

จำ ค่าเช่าท่ีดินกับผู้ให้เช่าในสัดส่วนร้อยละ 50 ของ

มูลค่าการเช่า และภายหลังการจัดตั้งบริษัทย่อย

แล้วเสร็จ บริษัทย่อยจะเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินกับ

ผู้ให้เช่าต่อไป บริษัทยังไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัทย่อยแต่อย่างใด โดยบริษัทได้ส่งหนังสือเพื่อ

ขอขยายระยะเวลาในการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินกับ

ผู้ให้เช่าและได้รับอนุญาตในการขยายระยะเวลา

ของสัญญามาโดยตลอด 

 คณะกรรมการได้ติดตามสถานการณ์ความไม่

สงบในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์อย่าง

ต่อเนื่อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 

6/2564 เม ื ่อว ันที ่  10 พฤศจิกายน 2564 ได้

พิจารณาร่วมกันจากสถานการณ์ปัจจุบันและมีมติ

ในที่ประชุมยกเลิกการลงทุนในโครงการดังกล่าว

เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย หรือ

กฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนและ

การดำเนินงานของโครงการอย่างมีนัยสำคัญ 

 บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางเงินมัดจำค่าเช่าที่ดิน

ร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรือเท่ากับ 

715,950 เหรียญสหรัฐ และตกลงที่จะชำระค่าดูแล

รักษาสิทธิการเช่าที่ดินจากการขอขยายระยะเวลา

ในการเข้าทำสัญญาเป็นจำนวน 30 ,000 บาทต่อ

เดือน โดยบริษัทได้ชำระเป็นรายไตรมาสตั ้งแต่

เดือนมกราคม 2563 จนถึงเดือนธันวาคม 2564 

บริษัทฯ ได้ประเมินถึงมูลค่าที ่จะได้รับคืนของ

ลูกหนี้รับคืนเงินมัดจำส่วนที่เหลือ โดยพิจารณา

จากสถานการณ์การเมือง สภาวะเศรษฐกิจใน

สาธารณรัฐเมียนมาร์และประเมินความสามารถใน

การชำระคืนของลูกหนี ้รายดังกล่าว ซึ ่งย ังไม่

สามารถประเมินได้ในปัจจุบัน เนื ่องจากยังไม่มี

ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินปัจจุบันของ

ลูกหนี้ดังกล่าว ซึ ่งผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้

พิจารณาว่าอาจเป็นข้อบ่งชี้ในการด้อยค่า บริษัทฯ 

จึงพิจารณาตั้งค่าเผื ่อผลขาดทุนด้านเครดิตของ

ล ูกหนี ้ร ับค ืนเง ินม ัดจำไว ้เป ็นจำนวนเง ินรวม 

25,358,949 บาท และได้แสดงผลกระทบไว้ในงบ

การเงินประจำปี 2564 แล้ว 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

รางวัลความสำเร็จด้านการกำกับดูแลกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินรายงานกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 

ประจำปี 2564 

บริษัทฯ ไดร้ับการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั

ไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยบริษัทฯ ไดร้ับการประเมินใหอ้ยู่ในเกณฑ ์

“ดีเลิศ” 

 

การรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต ่ อต ้ านการท ุ จ ร ิ ต  ( Collective Action Coalition 

Against Corruption หรือ CAC) 

บริษัทฯ ไดร้ับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแตป่ี 2560 

โดยบริษัทฯ ผ่านการต่ออายุรบัรองครั้งล่าสดุเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 

2562 และมีอายุการรับรองถึงปี 2565 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

มาตรฐานของบริษัทฯ 

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการการผลิต เริ่ม

ตั้งแต่ 

• การปฏิบัต ิทางการเกษตรที ่ดี Good Agricultural

Practice (GAP) สำหรับการส่งเสริมดูแลเกษตรกรลูก

ไร่ในการปลูกดูแลพืชผลที่จะส่งเข้าโรงงานผลิต

ส่วนการดูแลบรหิารจดัการการผลติในโรงงาน บริษัทไดร้ับการ

รับรอง 

• ระบบมาตรฐานการผลิตอาหารอยา่งปลอดภัย Good

Manufacturing Practice (GMP)

• ระบบการวเิคราะห์อันตรายและจดุวิกฤตท่ีต้อง

ควบคุม  Hazard Analysis Critical Control Point

(HACCP)

• ระบบการจัดการความปลอดภยัของอาหาร ISO

22000 (Food Safety Management System) และ

FSSC 22000 (Food Safety System Certification

22000)

ส่วนของการดูแลพนักงาน 

• บริษัทไดร้ับมาตรฐานการดูแลพนกังานตามระบบ

มาตรฐานแรงงานไทย TLS-8001:2020
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและส่งออก ผักแช่เยือกแข็ง 

เช่น ถั่วแขกแช่แข็ง ถั่วแระแช่แข็ง ข้าวโพดหวาน

แช่แข็ง ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และผักผสมรวมแช่

แข็ง เป็นต้น วัตถุดิบของบริษัทฯ เป็นผลผลิตที่รับ

ซื ้อจากเกษตรกรที ่เข้าร่วมโครงการโดยมีพื ้นที่

ส ่งเสร ิมการเพาะปล ูกพ ืชท ี ่ เป ็นว ัตถ ุด ิบของ

โรงงานผลิตครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธ์ ปุ๋ย 

และยากำจัดศัตรูพืชสำรองจ่ายให้กับเกษตรกร โดย

มีทีมงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรของบริษัทที่มี

ความเชี่ยวชาญในการปลูกและดูรักษาพืชคอยให้

คำแนะนำควบคุมดูแลตามระบบ GAP และตาม

มาตรฐานของลูกค้า ตลอดช่วงตั้งแต่ก่อนการปลูก

จนถึงเก็บเกี ่ยวผลผลิตนำส่งเข้าโรงงาน เพื่อให้

เกษตรกรลูกไร่ดูแลการปลูกพืชได้อย่างถูกต้อง 

และบริษัทฯ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคา

รับประกัน ในส่วนของกระบวนการผลิตของโรงงาน

เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ตัดแต่ง ล้าง ต้มสุก 

แล้วนำไปแช่เยือกแข็งและเก็บรักษาสินค้าไว้ใน

ห้องเย็นที่อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส และทยอย

นำมาคัดบรรจุเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อต่อไป 

โดยกระบวนการผลิตทั ้งหมดดำเนินการตาม

ขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

ต ่างๆ เช ่น  FSSC 22000 , ISO 22000, HACCP, 

GMP และตามมาตรฐานของลูกค้าตลอดรวมทั้ง

กฎหมายที่เกี ่ยวข้องด้วยเช่นกัน บริษัทฯ ได้จัด

จำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดย

มีประเทศญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าหลัก 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ผักแช่

แข็ง ซึ่งเป็นการนำเอาผลผลิตทางการเกษตร เช่น 

ถั่วแระ, ถั่วแขก, ข้าวโพดหวาน, แครอท, ข้าวโพด

ฝักอ่อน เป็นต้น มาผ่านกระบวนการผลิต เช่น 

คัดเลือก, ตัดแต่ง, ล้าง, ต้มสุก แล้วนำไปทำการแช่

เยือกแข็ง และเก็บรักษาไว้ในห้องเย็น เพื่อรอการ

คัดเกรด, บรรจุ และส่งออก โดยมีขั้นตอนการผลิต

ที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 

2 2 0 0 0 , FSSC 2 2 0 0 0 , HACCP, GMP, GAP 

เครื่องจักรมีความทันสมัย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สด 

สะอาด รสชาติอร่อยตรงตามที ่ล ูกค้าต้องการ 

นอกเหนือจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์โดยการจำหน่ายถั่วแระญี่ปุ่นแช่แข็งซึ่ง

เป็นผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัท ในยี่ห้อ eda รวมถึง

การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการต่อยอดเพิ่มมูลค่า

จากวัตถุดิบเดิมของบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทาขนม

ปังถั่วแระญี่ปุ่นผสมไวท์ชอคโกแลต ยี่ห้อ BENAS 

ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานอบกรอบเคลือบไวท์ชอค

โกแลตและคาราเมลบัตเตอร์  ยี ่ห้อ CORNISTA 

โดยเริ่มวางจำหน่ายตามห้างค้าปลีก และออนไลน์  

1.2 ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

ลักษณะผลิตภัณฑ์เดิม 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ใหม่ ในปี 2564 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

การตลาดและการแข่งขัน 

นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา 

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณการขาย 18,587 

ตัน คิดเป็นมูลค่าขายทั้งสิ ้น 1 ,055.59 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อน 40.94 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อย

ละ 3.73 บร ิษ ัทฯเป ็นผ ู ้ส ่งออกรายใหญ่ของ

ผลิตภัณฑ์ถั ่วแขกแช่แข็ง ถั ่วแระแช่แข็ง และ

ข้าวโพดหวานแช่แข็ง โดยมีสัดส่วนการส่งออกรวม 

ร้อยละ 93.7 และขายในประเทศ ร้อยละ 6.3 และ

มีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศญี่ปุ่นประมาณ 

ร้อยละ 10 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นที่

ประเทศญี่ปุ่นนำเข้าจากประเทศอื่นๆ ส่วนระดับ

ความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

 นอกเหนือจากนั ้น บร ิษ ัทฯ ได ้เร ิ ่มดำเนิน

นโยบายทางการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการขายทั้ง

ในและต่างประเทศ  ด้วยการสร้างสินค้าในตรา

สินค้าของบริษัทเอง ทั้งที่เป็นสินค้าดั้งเดิม เช่น ถ่ัว

แระแช่แข็ง ภายใต้ตราสินค้า Eda หรือสินค้าใหม่ที่

ต่อยอดจากวัตถุดิบเดิม โดยเพิ่มมูลค่าและจำหน่าย

ในตราสินค้าของบริษัทเอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทาขนม

ปังถั่วแระญี่ปุ่นผสมไวท์ชอคโกแลต ยี่ห้อ BENAS 

ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานอบกรอบเคลือบไวท์ชอค

โกแลตและคาราเมลบัตเตอร์ ยี ่ห้อ CORNISTA 

โดยเริ่มวางจำหน่ายตามห้างค้าปลีก และออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

1. ร ับฟ ั ง เส ียงล ูกค ้ า ในท ุกกล ุ ่ มพร ้ อมทั้ ง

ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการ

ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว 

2. พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ม ีมาตรฐานระดับ

สากล ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และ

สิ่งเจือปนอย่างต่อเนื่อง 

3. จัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป

ตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ 

และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด 

 

จุดเด่น 

1. บริษัทฯมีความสัมพันธ์ที ่ด ีก ับลูกค้าและ

ดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน 

2. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มี

ประสบการณ์ ม ีความร ู ้ทางด ้านการค้า

ผลิตผลทางการเกษตรมานานนับสิบปี 

3. ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ  เป็นผลิตผลทาง

การเกษตรที ่มีคุณภาพดี สด และมีความ

ปลอดภัย 

4. พื้นที่เพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถ

ทำการปลูกได้เกือบตลอดทั้งปี และปัญหา

ทางด้าน ภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ  ฝนตก

หนัก น้ำท่วมมีโอกาสน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ

ประเทศคู่แข่ง เช่น จีน และไต้หวัน 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

จุดด้อย 

1. ระยะทางการขนส่งสินค้าทั้งทางบก และทาง

น้ำ เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในต่างประเทศทั้ง 

จีน และ ไต้หวัน แล้วไกลกว่า ทำให้บริษัทฯ มี

ต้นทุนค่าขนส่งท่ีสูงกว่า 

2. ขนาดของพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก

และกระจายอย ู ่ ใ นบร ิ เ วณกว ้ า ง  การ

ควบคุมดูแลพื้นที่การเพาะปลูกทำได้ยาก เมื่อ

เทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศ 

 

ลูกค้าเป้าหมาย 

 ลูกค้าหลักของบริษัทฯคือ ผู้นำเข้า ผู้ค้ารายใหญ่ 

ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้ารายย่อย ซึ ่งทำการ

กระจายสินค้าไปยังซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก

ต่างๆ และผู ้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่ม

ผู้บริโภคสินค้าของบริษัทฯส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มลูกค้า

ระดับกลางขึ้นไป และกลุ่มลูกค้านักธุรกิจที่ต้องการ

สินค้าในรูปแบบกึ ่งสำเร ็จร ูป สะอาด ถูกหลัก

อนามัยและสะดวกในการบริโภค 

 

นโยบายการต้ังราคา 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจำหน่ายผลิตภณัฑ์ใน

ราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากท้ังในและ

ต่างประเทศได ้

 

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย 

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ส่งออกไปจำหน่ายยัง

ต ่างประเทศเก ือบทั ้ งหมด ผ ่านช ่องทางการ

จำหน่ายคือ 

1. จำหน่ายผ่านผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย   

2. จำหน่ายให้ลูกค้าโดยตรง  

นอกจากนี้ สินค้าที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของ

บริษัทเองในประเทศ จะจำหน่ายผ่านช่องทาง 

Modern Trade และ Online Platform  

 

สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 

 ในปีที ่ผ ่านมา บริษัทฯจำหน่ายสินค้าไปยัง

ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 

สวีเดน เดนมาร์ก ไต้หวัน จีน ร้อยละ 93.7 และ

ลูกค้าในประเทศ ร้อยละ 6.3 

 ตลาดหลักของบริษัทฯ คือ ประเทศญี่ปุ ่น ซึ่ง

เป็นประเทศที่นิยมบริโภคสินค้าผักแช่แข็ง เนื่อง

ด ้วยส ินค ้าของบร ิษ ัทฯมีค ุณภาพด ีกว ่า หรือ

เทียบเท่าสินค้าของคู่แข่งในต่างประเทศ แต่ราคา

ถูกกว่า ดังนั้น ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มี

ต่อสินค้าของบริษัทจึงอยู่ในระดับที่ดีถึงดีมาก  

 

สภาพการแข่งขัน 

 สภาพการแข ่งข ันไม ่ร ุนแรงน ัก เน ื ่องจาก

ผลิตภัณฑ์ผ ักแช่แข็ง เป็นผลิตภัณฑ์ที ่ม ีความ

ต้องการ บริโภคในปริมาณมาก และตลาดหลักของ

บริษัทฯ คือประเทศญี่ปุ่น ลูกค้าชาวญี่ปุ่นเป็นลูกคา้

ที ่ม ีความต้องการ บร ิโภคสินค้าในรูปแบบกึ่ง

สำเร็จรูป สด สะอาด ถูกหลักอนามัย และสะดวก

ในการรับประทาน ประกอบกับประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ และไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องภัย

ทางธรรมชาติ ต่างจากประเทศคู่แข่งขันคือ จีน ซึ่ง

มักประสบปัญหาภัยทางธรรมชาติ ทำให้การจัดส่ง

สินค้าไม่สม่ำเสมอ ต่างจากสินค้าของบริษัทฯที่

สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี 

 คู ่แข ่งทางการค้าของบริษ ัทฯเป็นคู ่แข่งใน

ต่างประเทศคือ ประเทศจีน ซึ ่งมีขนาดธุรกิจที่

ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีศักยภาพ
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

เพียงพอที ่สามารถทำการแข่งขันได้  ทั ้งในด้าน

คุณภาพ ราคา และความสม่ำเสมอในการจัดส่ง 

รวมถึงผู้ผลิตบางรายในประเทศที่อาจผลิตสินค้า

ทางการเกษตรแช่แข็งในประเภทเดียวกัน  

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผลิตจากวัตถุดิบที่รับซื้อ

จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยผ่านผู้รวบรวม

วัตถุดิบ มีพื ้นที่ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคเหนือ 

เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ฯลฯ 

โดยที่บริษัทฯจะเป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยา

กำจัดศัตรูพืช สำรองให้แก่เกษตรกร และบริษัทฯ

จะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคารับประกันใน

ระหว่างการเพาะปล ูกจะมี เจ ้าหน ้าที ่ซ ึ ่ งเป็น

พนักงานส่งเสริมการเกษตรของบริษัทฯ เป็นผู้คอย

ให้ความรู้ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการดแูล

รักษา การใส่ปุ๋ย และกำกับการใช้เคมีภัณฑ์ เพื่อให้

ได้ผลผลิตที่มคีุณภาพ  มีความปลอดภัยต่อผู้บรโิภค 

และผลผลิตต่อไร่สูงสุด เมื ่อผลผลิตสามารถเก็บ

เกี่ยวได้ บริษัทฯจะรับซื้อในราคาประกัน และหัก

ค่าใช้จ่ายของเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืช

ออกจากราคารับซื้อผลผลิต 

 

สัดส่วนการซ้ือวัตถุดิบ 

 ในประเทศ - มีผู้รวบรวมวัตถุดิบ ประมาณ 200 

ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 

 ต่างประเทศ- บริษัทฯนำเข้าวัตถุดิบ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 1 

 

 

 

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 เนื ่องจากบริษัทฯ ผลิตสินค้าเพื ่อเก็บไว้ขาย

ตลอดทั้งปี และบริษัทฯจัดส่งสินค้าตามคำสั่งของ

ลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น จึงไม่มีคำสั่งซื้อที ่ยัง

ไม่ได้ส่งมอบ 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

กำลังการผลิต ปริมาณการผลิต และมูลค่าการผลิต เฉพาะของบริษัทฯ 

รายการ 2562 2563 2564 หน่วย 
กำลังการผลิตเต็มที่ของเครื่องจักร 42,000 42,000 42,000 ตัน 

ปริมาณการผลติจริง (ขึ้นอยู่กับฤดกูาล และปริมาณวัตถดุิบ) 20,484 19,489 18,583 ตัน 
อัตราการใช้กำลังการผลิต 48.77 46.40 44.25 % 
อัตราการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของปริมาณการผลติ (21.51) (4.86) (4.63) % 
อัตราการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลค่าการผลิต (24.05) 2.44 (4.24) % 

 

โครงสร้างรายได้กลุ่มบริษัท 

          หน่วย : ล้านบาท 

ผลิตภณัฑ ์ 2562 % 2563 % 2564 % 
ผัก ผลไม้ แช่แข็ง 1,163.26 100.0 1,096.53 100.0 1,055.59 100.0 

อื่น ๆ -  -  -  
รวมรายไดจ้ากการขาย 1,163.26 100.0 1,096.53 100.0 1,055.59 100.0 

กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น 39.21  (25.23)  (9.08)  

รายได้จากการลงทุน 4.35  3.38  0.26  
รายได้อื่น 7.84  8.59  8.54  

รายได้รวม 1,214.66  1,083.27  1,055.31  

 

ตลาดผลิตภณัฑ ์ 2562 % 2563 % 2564 % 
รายได้จากการขาย – ต่างประเทศ 1,092.29 93.9 1,022.83 93.3 989.59 93.7 

รายได้จากการขาย – ในประเทศ 70.97 6.1 73.70 6.7 66.00 6.3 
รวมรายไดจ้ากการขาย 1,163.26 100.0 1,096.53 100.0 1,055.59 100.0 

กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น 39.21  (25.23)  (9.08)  
รายได้จากการลงทุน 4.35  3.38  0.26  
รายได้อื่น 7.84  8.59  8.54  

รายได้รวม 1,214.66  1,083.27  1,055.31  
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

วัฎจักร 

ของการประกอบธุรกจิ 

อัตราร้อยละ 

2562 2563 2564 
ไตรมาส 1 22.00 27.00 23.00 

ไตรมาส 2 26.00 27.00 28.00 
ไตรมาส 3 28.00 24.00 28.00 
ไตรมาส 4 24.00 22.00 21.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์สุทธิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินปี ณ 31 

ธันวาคมพ.ศ. 2564 ดังนี ้

ประเภท / ลักษณะทรัพยส์ิน ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า      

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ดินอาคารสำนักงานใหญ่ เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุ

รวงศ์ แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อท่ี 54.4 ตรว.                                       

เป็นเจ้าของ 25.6 ไม่ม ี

ที่ดิน โรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.

เชียงใหม ่เนื้อท่ี 15 ไร่ 36.6 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 3.1 ไม่ม ี

ที่ดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.

เชียงใหม่ เนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน 98.9 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 34.7 ไม่ม ี

ที่ดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.

เชียงใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 53.6 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 7.2 ไม่ม ี

ที่ดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.

เชียงใหม่ เนื้อที่ 16 ไร่  108.2 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 9.6 ไม่ม ี

ที่ดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.

เชียงใหม่ เนื้อที่ 6 ไร่  54.3 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 3.2 ไม่ม ี

ที่ดินห้องเย็นใหม่ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.

เชียงใหม่ เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 97 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 5.4 ไม่ม ี

ที่ดิน ที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เนื้อที่ 154 ไร่  30 ตรว. เป็นเจ้าของ 15.4 ไม่ม ี

อาคารสำนักงานใหญ่ 4 ช้ัน 3 คูหา เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพ

ลาซ่า ถ.สรุวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 2.1 ไม่ม ี

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

เชียงใหม ่

เป็นเจ้าของ 67 ไม่ม ี
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

ประเภท / ลักษณะทรัพยส์ิน ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า      

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

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

เชียงใหม ่

เป็นเจ้าของ 24.4 ไม่ม ี

อาคารห้องเย็น เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.

เชียงใหม ่

เป็นเจ้าของ 29.6 ไม่ม ี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นเจ้าของ 168.4 ไม่ม ี

 

 บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด มีสินทรัพย์สุทธิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินปี ณ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 ดังนี้

ประเภท / ลักษณะทรัพยส์ิน ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า      

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ดินโรงงานราชบุรี ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เนื้อที่รวม 

95 ไร่ 3 งาน 37.6 ตารางวา   

เป็นเจ้าของ 24.26 จำนอง         

ธ.กสิกรไทย 

อาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสร้าง เลขท่ี 202 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยยางโทน 

อ.ปาดท่อ จ.ราชบุร ี

เป็นเจ้าของ 161.80 จำนอง         

ธ.กสิกรไทย 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นเจ้าของ 80.97 จำนอง         

ธ.กสิกรไทย 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

68.7 % 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 ณ. วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังนี้ 

 
 

 บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ในนิติบุคคลอื่นใด 

 

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ 

1 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตร ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน โดยนาย
ประยูร พลพิพัฒนพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 30 และเป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัทฯ จำนวน 306,517 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.08  
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด ถือหุ้นในบริษัทฯรวม
จำนวน 162,458,988 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 42.62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จ ากัด
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

ข้อมูลผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังน้ี 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 
2563 

สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 
2564 

จำนวนหุ้น ร้อยละ จำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด  
นายประยรู  พลพิพัฒนพงศ์ 
นายเอกพงศ์  พลพิพัฒนพงศ์ 
นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ 
นายนิรันดร์  พลพิพัฒนพงศ์ 
นางจารุรัตน์  พลพิพัฒนพงศ ์
ด.ญ. ภณัฑริา  พลพิพัฒนพงศ์ 
ด.ญ. อติภา  พลพิพัฒนพงศ์ 
                                   รวม 

162,458,988 
306,517 
769,090 

3,702,600 
2,876,000 

181,500 
181,500 
181,500 

170,657,695 

42.62 
0.08 
0.20 
0.97 
0.75 
0.05 
0.05 
0.05 

44.77 

162,458,988 
306,517 
769,090 

3,702,600 
2,876,000 

181,500 
181,500 
181,500 

170,657,695 

42.62 
0.08 
0.20 
0.97 
0.75 
0.05 
0.05 
0.05 

44.77 
2 นายหลาน, มู่-ชิว และภรรยา 24,030,830 6.30 24,030,830 6.30 
3 Nomura Securities Co., Ltd. 19,057,313 5.00 20,878,387 5.48 
4 นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ ์ 9,102,800 2.39 9,102,800 2.39 
5 Miss Chang, Min-Fang 8,837,730 2.32 8,837,730 2.32 
6 Mr. Lan, Ming-Shih  7,037,625 1.85 6,302,625 1.65 
7 Mr. Lan, Ming-Te 7,209,514 1.89 5,889,139 1.55 
8 Mr. Liu, Chi-Rong 5,717,250 1.50 5,717,250 1.50 

9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,915,023 1.03 5,015,263 1.32 
10 Mr. Hung, Hsin-Hsu 3,659,040 0.96 3,659,040 0.96 

รวม 259,224,820 68.01 260,090,759 68.24 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

เปรียบเทียบการถือหุ้นของบริษัทแบ่งตามสัญชาติผู้ถือหุ้น 

 
ผู้ถือหุ้น 

ณ  วันท่ี  30  ธันวาคม  2563 ณ  วันท่ี  30  ธันวาคม  2564 

จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % 
สัญชาตไิทย 2,552 293,549,940 77.02 2,636 293,497,740 77.00 

สัญชาตติ่างด้าว 36 87,595,785 22.98 35 87,647,985 23.00 
รวม 2,588 381,145,725 100.00 2,671 381,145,725 100.00 

ไต้หวัน 14 60,028,569 15.75 14 60,028,569 15.75 
ญี่ปุ่น 10 22,758,595 5.97 9 22,758,595 5.97 

ฮ่องกง 2 4,381,740 1.15 2 4,381,740 1.15 
สหรัฐอเมริกา 3 162,076 0.04 3 162,076 0.04 

อื่น ๆ  7 264,805 0.07 8 317,005 0.08 

• บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ ในอันที่จะมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

การบริหารงานของบริษัท 

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในรอบปี 2564 (หน่วย : หุ้น) 

ช่ือ-นามสกุล         ตำแหน่ง ถือหุ้น                            
ณ วันต้นป ี

ถือหุ้น                      
ณ วันสิ้นป ี

เปลี่ยนแปลง  

1 นายประยรู พลพิพัฒนพงศ์  
ผู้เกี่ยวข้องอื่น 
บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด                                                    
รวม 

กรรมการบริหาร 306,517 
3,645,090 

162,458,988 
166,410,595 

306,517 
3,645,090 

162,458,988 
166,410,595 

- 
- 
- 
- 

2 นายประภาส   พลพิพัฒนพงศ์ ส่วนตัว 
คู่สมรส 
รวม 

กรรมการบริหาร 9,102,800 
- 

9,102,800 

9,102,800 
- 

9,102,800 

- 
- 
- 

3 นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ 
                                      

ส่วนตัว 
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 
                            
                           

ส่วนตัว 
คู่สมรส 
รวม 

กรรมการ 18,886,724 
5,144,106 

24,030,830 

18,886,724 
5,144,106 

24,030,830 

- 
- 
- 

5 นายอำนวย  ยศสุข กรรมการอิสระ 667,920 667,920 - 

6 นายอำพล  รวยฟูพันธ ์ กรรมการอิสระ 71,874 71,874 - 
7 ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ - - - 

8 น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม กรรมการอิสระ - - - 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

ช่ือ-นามสกุล         ตำแหน่ง ถือหุ้น                            
ณ วันต้นป ี

ถือหุ้น                      
ณ วันสิ้นป ี

เปลี่ยนแปลง  

รวมการถือหุ้นของคณะกรรมการ 204,531,119 204,531,119 - 
คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นท่ีออกและเรียกชำระแล้ว  53.66 53.66 - 

 

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ตามคำนิยามของ กลต. ในรอบปี 2564 (หน่วย : หุ้น) 

ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง ถือหุ้น                
ณ วันต้นป ี

ถือหุ้น                
ณ วันสิ้นป ี

เปลี่ยนแปลง  

1 นายประยรู พลพิพัฒนพงศ์ 
ผู้เกี่ยวข้องอื่น 
บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด 
               รวม 

ประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผูม้ีอำนาจ 

306,517 
3,645,090 

162,458,988 
166,410,595 

306,517 
3,645,090 

162,458,988 
166,410,595 

- 
- 
- 
- 

2 นายประภาส 
พลพิพัฒนพงศ ์

ส่วนตัว 
คู่สมรส 
รวม 

ประธานกรรมการบริหารและ 
กรรมการผูม้ีอำนาจ 

9,102,800 
- 

9,102,800 

9,102,800 
- 

9,102,800 

- 
- 
- 

3 นายอังกูร      
พลพิพัฒนพงศ ์
                                      

ส่วนตัว 
คู่สมรส 
บุตร 
รวม 

กรรมการผู้จดัการและ 
กรรมการผูม้ีอำนาจ 

3,702,600 
181,500 
363,000 

4,247,100 

3,702,600 
181,500 
363,000 

4,247,100 

- 
- 
- 
- 

4 นายเทวินทร์  รุ่งรัตนพิทักษ ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)   
เลขานุการบริษัทฯ 

- - - 

5 น.ส. วริศรา  เก่งการค้า ผู้จัดการทั่วไปและรักษาการ          
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน โรงงาน 2 

- - - 

6 น.ส. ปิยะลักษณ์  เชื้อผูด้ ี ผู้จัดการโรงงาน 1 - - - 
7 นายธรรมรัตณ์  เจรญิสันติ ผู้จัดการโรงงาน 2 - - - 
8 นายสายรุ้ง บุญตอม ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร - - - 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 

• บริษัทฯ มีทุนหุ้นสามัญจดทะเบียน 381,145,725 บาท เรียกชำระแล้ว 381,145,725 บาท แบ่งเป็นหุ้น

สามัญ 381,145,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท   

• บริษัทฯไม่มีหุ้นประเภทอ่ืน เช่น หุ้นบุริมสิทธิ, ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น, หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น 

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น (ตราสารหนี้) 

• บริษัทฯ ออกหลักทรัพย์เป็นหุ้นสามัญเท่านั้น ไม่ได้ทำการออกหลักทรัพย์อื่น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น 

 

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯมีโครงการจะ

ขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน 

 

ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี 

จ่ายจากผลการ
ดำเนินงานของปี 

อัตรา                
( บาท/หุ้น ) 

จำนวนหุ้น     
(หุ้น) 

วันท่ีขึ้นเครื่องหมาย 
XD 

วันจ่ายเงินปันผล 

2560 0.14 381,145,725 25,28 ส.ค. 2560 8 ก.ย. 2560 
0.20 12 มี.ค. 2561 14 พ.ค. 2561 

2561 0.10 381,145,725 24 ต.ค. 2561 8 พ.ย. 2561 
0.11 13 มี.ค. 2562 9 พ.ค. 2562 

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

2563 งดจ่ายปันผล 
2564* งดจ่ายปันผล* 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564* 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิงบการเงินรวม ล้านบาท 160.41 97.48 34.76 1.15 (65.95) 
นวนหุ้น ล้านหุ้น 381.14 381.14 381.14 381.14 381.14 

มูลค่าที่ตราไว ้ บาท / หุ้น 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท / หุ้น 0.42 0.26 0.09 0.003 (0.173) 
มูลค่าตามบญัชี บาท / หุ้น 3.79 3.74 3.69 3.69 3.44 
เงินปันผล ล้านบาท 129.59 80.04 22.87 งดจ่าย งดจ่าย* 
เงินปันผล บาท / หุ้น 0.34 0.21 0.06 งดจ่าย งดจ่าย* 

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 80.79 82.11 65.78 งดจ่าย งดจ่าย* 

หมายเหตุ  *งดจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2564 ยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2564 ซึ่งจะประชุมในวันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
2.1 นโยบายและแผนบริหารความ

เสี่ยง 

บริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ และพิจารณาตดิตาม

ผลกระทบของเหตุการณ์ที ่อาจเป็นความเสี ่ยงต่อการ

ดำเนินธุรกิจของกิจการอยู่เป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การ

พิจารณาและบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างรอบคอบและ

มีประสิทธิผล  บริษัทฯได้จัดตั ้งคณะกรรมการบริหาร

ความเส ี ่ยง ประกอบด้วย กรรมการที ่ เป ็นผ ู ้บร ิหาร 

กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เพื่อทำหน้าท่ีวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และประเมินความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหาวิธีการป้องกันหรือบริหารความ

เสี่ยงอย่างเหมาะสม 

2.2 ความเสี่ยงต่อการดำเนนิธุรกิจ 

คณะกรรมการบร ิหารความ เส ี ่ ย งจะรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

ทราบและพิจารณาอย่างน้อยทุก 6 เดือน ความเสี่ยงที่มี

อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 

 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของปริมาณและ

ราคาของวัตถุดิบ 

เนื่องจากวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตสินค้าแช่แข็งของ

บริษัทคือ ถั่วแระญี่ปุ่น ถั่วแขก และข้าวโพดหวาน ซึ่งเป็น

ผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งใน

ด้านปริมาณและราคาจากการเปลี ่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ อาทิเช่นภัยแล้ง หรืออุทกภัย 

เป็นต้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงในแง่ของความผันผวนของ

ปริมาณและราคาของวัตถุดิบที่จัดหาเข้าสู่โรงงานเพื่อการ

ผลิตในแต่ละปี และส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการ

ผลิตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดราคา

รับซื้อล่วงหน้ากับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกว่า 7,700  

ครอบครัว โดยไม่มีเกษตรกรรายใดที่บริษัทฯพึ่งพิงการซื้อ

วัตถุดิบที่สูงกว่า ร้อยละ 20 ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมด 

นอกจากนี ้ บริษัทฯมีการวางแผนเรื ่องการเพาะปลูก 

โดยเฉพาะอย่างยิ ่งวัตถุดิบทางการเกษตรของบริษัทฯ 

สามารถเพาะปลูกได้ปีละ 2-3 ครั้ง ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยว

ผลผล ิต ประมาณ 60-90 ว ัน บร ิษ ัทฯจ ึงสามารถ

ดำเนินการเพิ่มหรือลดปรมิาณการเพาะปลูกในแต่ละรุน่ได ้

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาด 

 

ความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ 

ปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์ผักแช่แข็งไปยังตลาด

ญี่ปุ่น มากกว่าร้อยละ 90 ของยอดขายต่างประเทศรวม 

ซึ่งการพึ่งพิงตลาดญี่ปุ่นในสัดส่วนที่สูงนี้ ทำให้การดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯอาจได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจ

ญี ่ปุ ่นชะลอตัว และ/หรือมีการเปลี ่ยนแปลงนโยบาย

ทางการค้าของประเทศดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม จากการที ่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็น

ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ 

และชาวญี่ปุ่นเองก็นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ ถั่วแระ และถั่ว

แขกแช่แข็ง ประกอบกับบริษัทฯมีความสัมพันธ์ที ่ดีกับ

ลูกค้าตลอดมา ดังนั้น ผลกระทบจากการพึ่งพิงตลาดญี่ปุน่

เป็นหลักจึงอยู่ในระดับความเสี่ยงไม่สูงนัก 
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ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยน 

จากการที่บริษัทฯมีมูลค่าการส่งออกร้อยละ 93.3 ของ

ยอดขายรวม และบริษัทฯขายสินค้าเป็นสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกาทั้งหมด  ดังนั้น บริษัทฯอาจได้รับผลกระทบ  

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

มาตรการลดความเสี่ยงในกรณีนี้ บริษัทฯได้ทำสัญญาขาย

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหน้า ซึ ่งสามารถลดความ

เส ี ่ยงจากอ ัตราแลกเปลี ่ยนเง ินตราต่างประเทศได้

พอสมควร โดยบริษัทฯจะทำสัญญาขายเงินล่วงหน้าซึ่งมี

อายุของสัญญา 12 เดือน ให้เพียงพอต่อประมาณการ

รายได้ทั้งปี ทำให้บริษัทฯสามารถป้องกันความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้สูงสุด ประมาณ 8-

10 เดือน 

 

ความเสี่ยงด้านปริมาณสารเคมีตกค้างใน

สินค้า 

ด้านคุณภาพสินค้าที่ต้องมีปริมาณสารเคมีตกค้างไม่เกิน

มาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด ทำให้บริษัทฯมีความเสี่ยงใน

ด้านการรับคืนสินค้าจากลูกค้า หากไม่สามารถควบคุม

คุณภาพสินค้าให้มีปริมาณสารเคมีตามมาตรฐานที่ตกลง

กับลูกค้าได้ ซึ ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเชื่อมั่นในตัวสินค้า

และบริษัทฯ 

มาตรการการควบคุมคุณภาพของสินค้า ซึ่งเป็นผลกระทบ

ที ่เกิดจากสารเคมีตกค้างนั ้น บริษัทฯมีกระบวนการ

ตรวจสอบที่เข้มงวดตามมาตรฐาน GMP โดยบริษัทฯได้

จัดหาเครื่องตรวจหาสารเคมีตกค้างที่มีประสิทธิภาพสูง 

ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีอยู่จำนวน 2 เครื่อง สามารถตรวจหา

สารเคมีตกค้างได้มากกว่า 250 ชนิด ในขณะที่บริษัทฯใช้

สารเคมี ประมาณ 20 ชนิด และในปีท่ีผ่านมาไม่ปรากฏวา่

มีรายการรับคืนสินค้าเนื่องจากมีปริมาณสารเคมีตกค้าง

เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด 

 

ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงานใน

การผลิต 

เนื ่องจากขั้นตอนการผลิตสินค้าของบริษัทฯนั้นพึ ่งพิง

แรงงานบ ุคลากรเป ็นสำค ัญ รวมถ ึงตลาดแรงงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีการแข่งขันสูงขึ้น 

จากธุรกิจอื่นๆ ที่ขยายตัว เช่นธุรกิจท่องเที่ยว ทำให้บริษัท

อาจประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือต้นทุน

ค่าแรงงานท่ีสูงขึ้น อันมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมไปถึงการประกาศพระ

ราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2560 ที่อาจทำให้ตลาดแรงงานขาดแคลนแรงงานได้ 

บริษัทฯมีมาตรการบริหารความเสี ่ยง โดยการกำหนด

อัตราค่าแรงท่ีจูงใจแรงงานให้ทำงานกับบริษัทฯ รวมไปถึง

ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่แรงงานจะได้รับ เช่นค่าครองชีพต่างๆ 

ทุนการศึกษาบุตรของแรงงาน รวมไปถึงการจัดอบรมเพื่อ

พัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี

ที ่จะทำงานร่วมกับบริษัทฯ  และจากการที ่ร ัฐบาลมี

นโยบายผ่อนผันแรงงานต่างด้าว บริษัทจึงจ้างแรงงานต่าง

ด้าวภายใต้กฏหมายพิเศษ ทำให้สามารถลดปัญหาด้าน

แรงงานได้พอสมควร 

 

ด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที ่เป็น

ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจ

การเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน จำนวน 4 คน และ

กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ร่วมกันกำหนดนโยบาย
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ให้กับทางคณะผู้บริหาร ดูแลและควบคุมการดำเนินการ

ของคณะผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยทีมผู้บริหารระดับสูง จำนวน 

3 คน ซ ึ ่ งแต ่ละคนมีความร ู ้  ความสามารถ ในการ

บริหารงานธุรกิจด้านการเกษตรเป็นอย่างดี มีการกระจาย

อำนาจในการบริหารและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

รวมถึงมีการประชุมร่วมกันเพื่อตัดสินใจในประเด็นการ

บริหารงานท่ีสำคัญ 

การทำงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร

ของบริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแล

กิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุก

ครั้ง ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงาน และเปิดโอกาส

ให้กรรมการทุกท่านได้ซักถามอย่างเป็นที่พอใจ ดังนั้น 

ความเสี่ยงในการบริหารจัดการของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับ

ต่ำ 

 

ด้านการเงิน  

บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,664.83 ล้านบาท มี

หนี้สินรวม 346.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 20.78 

ของสินทรัพย์รวม และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,318.83ล้าน

บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 79.22 ของสินทรัพย์รวม  มี

อ ัตราส ่วนหนี ้ส ินต ่อส ่วนของผ ู ้ถ ือห ุ ้น 0. 27:1 เท่า 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 3.48 เท่า และอัตราส่วนสภาพ

คล่องหมุนเร็ว 0.80 เท่า ประกอบกับวงเงินเครดิตที่

สถาบันการเงินทั้ง 4 สถาบันที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ต่าง

เป็นวงเงินที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันทั้งสิ้น แสดงถึง

สถานะการเงินและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ที่ได้รับ

จากสถาบันการเงินอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้

ยึดหลักนโยบายการเงินที่เน้นความรอบคอบ ทำให้ความ

เสี่ยงด้านการเงินของบริษัทฯอยู่ในระดับต่ำ 

 

ด้านผู้ลงทุน 

บริษัทฯมีผลประกอบการที ่ดีและมีกำไรมาโดยตลอด 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 จนถึงปี 2564 บริษัทได้รับ

ผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดผลขาดทุนในปี 

2564 โดยคาดว่าหากสถานการณ์กลับสู่สภาพปกติ บริษัท

ฯ จะยังสามารถแข่งขันได้และทำกำไรได้เช่นเดิม และจะ

สามารถจ่ายปันผลจากการดำเนินงานให้แก่ผู ้ถือหุ้นได้

อย่างสม่ำเสมออีกครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

บริษัทฯมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสุทธิจากสำรองตาม

กฎหมายทั้งสิ้น จำนวน 803.70 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 48.28 ของสินทรัพย์รวม 

รายงานประจําปี 2564 30



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

3.1 นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน 

บริษัท มุ่งมั่นบริหารจัดการจัดการความยั่งยืนโดยให้สอดคล้องไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญใน 3 มิติ ได้แก่ 

สิ่งแวดล้อม สังคม โดยบริษัทแบ่งนโยบายเป็นส่วนต่างๆดังนี้ 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน  สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันได้อย่าง

ยั่งยืนและเป็นสุข  บริษัทฯจึงกำหนดบทบาทภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัทฯท่ีจะต้องปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไว้ในหลักจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯยึดถือปฏิบัติ  โดยบริษัทฯ มีนโยบายด้านต่าง ๆ เพื ่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย 

 

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

กันต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

• บริษัทฯมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพ

และมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน

จากการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการ

ที่ดีของบริษัทฯ 

• บริษัทฯเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการได้รับข้อมูลที่

จ ำ เป็ นอย ่ า ง เท ่ า เท ี ยมก ั น  และ เป ิ ด เ ผยผล

ประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่

ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

• บริษัทฯปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 

เป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การตัดสินใจและ

การกระทำใด ๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด

ของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม 

• บริษัทฯควบคุมให้มีการดำเนินงาน ปฏิบัต ิตาม

นโยบายของบริษัท และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี

คุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

นโยบายด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทฯมีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

• บริษัทฯจัดให้มีระบบการบริการเพื่อสร้างความพึง

พอใจให้กับลูกค้า โดยปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่าง

เสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

• บริษัทฯให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดย

คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
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• บริษัทฯจัดระบบเพื ่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน

เกี่ยวกับการบริการ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยดำเนินการอย่างรวดเร็ว และตอบสนองลูกค้า

อย่างดีที่สุด 

• บริษัทฯควบคุมดูแลสภาพแวดล้อม พื้นที่ภายในและ

บริเวณโดยรอบอาคารโรงงานและสำนักงานให้มี

ความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้า และ

ผู้มาติดต่องานกับบริษัทฯ 

• บริษัทฯมีความมุ่งมั ่นในการสร้างความประทับใจ 

และความพึงพอใจกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการ

บริการที่ดีท่ีสุด 

 

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า  

บริษัทฯประสงค์ให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไป

อย่างมีมาตรฐาน และมุ ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษา

สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และคู่สัญญาที่มีวัตถปุระสงค์

ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับ

มูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่ง

กันและกัน บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับกระบวนการ

จัดหาสินค้าและบริการ ดังนี้ 

• บริษัทฯจัดให้มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่า

เทียมกัน 

• บริษ ัทฯจัดให้ม ีหล ักเกณฑ์ในการประเม ินและ

คัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา ด้วยความเที่ยงธรรม 

• บริษัทฯจัดทำรูปแบบสัญญากับคู่ค้าที่เหมาะสมและ

เป็นธรรม 

• บริษัทฯจัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้

มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง

ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ในทุก

ขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 

• บริษัทฯจ่ายเงินให้คู ่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตาม

เงื่อนไขการชำระเงินท่ีตกลงกัน 

การคัดเลือกคู่คา้ 

บริษัทฯมีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ โปร่งใส 

ตามระเบียบและวิธีการจัดหา เพื ่อประโยชน์ด้านการ

บริหารต้นทุน ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และ

เพื ่อการดำเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างต่อเนื ่อง นำไปสู่

ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนร่วมกัน บริษัทจึงกำหนดแนว

ทางการพิจารณาดังนี ้

1. เป็นคู่ค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานทาง

จริยธรรมของสังคม และให้ความสำคัญและ

คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. เป็นคู่ค้าที่มีสภาพการดำเนินธุรกิจที่ดี มีสถานะ

ทางการเง ินม ั ่นคง ม ีสถานประกอบการที่

สามารถตรวจสอบได้และมีประวัติการดำเนิน

กิจการที่น่าเชื ่อถือ ไม่มีประวัติเสื ่อมเสีย อัน

เนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย การ

กระทำการทุจริต หรือมีประวัติการละทิ้งงาน 

หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของทาง

ราชการและเอกชน 

3. มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีผลงานที่น่าพอใจ

ทั้งคุณภาพ และราคา  

4. สามารถส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการได้อย่าง

สม่ำเสมอ ตรงตามเวลา และสามารถตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น 

 
 

นโยบายด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า  

บริษัทฯดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่

เป็นธรรม โดยบริษัทฯยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
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• บริษัทฯจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง

ทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมะสม 

• บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการ

แข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

ด้วยการกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า ด้วยความไม่สุจริต 

และปราศจากข้อมูลความจริง 

 
 

นโยบายด้านการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 

บริษัทฯมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเป็น

ธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี ้

• บริษัทฯจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้ำประกันที่มีต่อ

เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 

• บริษ ัทฯจะควบคุมให้มีการชำระคืนเง ินกู ้  และ

ดอกเบี ้ย ให้กับเจ้าหนี ้เงินกู ้ยืมทุกประเภทอย่าง

ครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื ่อนไข

การกู้ยืมเงินตามข้อตกลง โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทาง

ที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน 

• บริษัทฯจะบริหารเงินทุน เพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะ

ทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี

ของบริษัทฯ 

• บริษัทฯจะรายงานและให้ข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง 

และครบถ้วนแก่เจ้าหนี้ 

• กรณีที ่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื ่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง 

บริษัทฯจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วม 

กันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

 

 

 

 

 

นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษัทฯตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ และ

ประสงค์ที่จะให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในองค์กร โดยมี

บรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาส

ก้าวหน้าในงานอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บุคลากรจะได้รับ

การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถอยา่ง

ทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเปน็

เลิศในธุรกิจ บริษัทฯจึงมีนโยบายด้านค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ นโยบายด้านการพัฒนาความรู้และศักยภาพ

ของพนักงาน นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย  

และนโยบายด้านอ่ืน ๆ  โดยมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

• บริษัทฯคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่ง

ต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ

ของแต ่ ล ะตำแหน ่ ง  ค ุณว ุฒ ิ ทา งการศ ึ กษา 

ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็นกับงาน  

โดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา 

• บร ิษ ัทฯกำหนดค่าตอบแทนและสว ัสด ิการแก่

พนักงานอย่างเป็นธรรม มีความเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ สภาพและลักษณะของงาน และผล

การปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

ของบร ิษัทฯทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว  โดย

พิจารณาจากผลประกอบการของบร ิษ ัทฯ การ

บริหารงานและการประเมินผลงานท่ัวท้ังองค์กร 

• บริษัทฯสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม 

พัฒนาความรู้ ความสามารถ พัฒนาศักยภาพการ

ทำงานให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

และเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน 

• บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

อยู่เสมอ ตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะทำได้ เพื่อ

เพิ ่มประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการ

ทำงานร่วมกันบริษัทฯจัดให้ม ีระบบการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล ในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึง

การให้รางวัล และการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน โดย

ปฏิบัติด้วยความสุจริต เป็นธรรม เที่ยงธรรม ตั้งอยู่

บนพื ้นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความ

เหมาะสมของพนักงาน 

• บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการ

เสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

การทำงาน โดยไม่ถือเป็นความผิดทางวินัย ซึ่งการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์ย่อมได้รับความคุ้มครอง และถือ

เป็นความลับ โดยข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์

ต่าง ๆ จะได้การพิจารณาอย่างจริงจัง และหาแนว

ทางแก้ไขโดยเร็ว 

 
 

แนวปฏิบัติค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 

• กำหนดค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรม ไม่ต่ำกว่า

กฎหมายแรงงานกำหนด คำนึงถึงความเหมาะสม 

ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผล

การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้อง

กับค่าเฉลี ่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน และเป็น

ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจ 

และการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว 

• จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น โบนัส, ค่าล่วงเวลา, ค่า

ครองช ีพ,  ค ่าช ุดฟอร ์มและอ ุปกรณ ์ ,  ค ่า เบี้ย

ประกันภัยกลุ่ม, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, 

การตรวจสุขภาพประจำป ี และสว ัสด ิการตาม

กฎหมาย เช่น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, เงิน

สมทบกองทุนทดแทน และผลประโยชน์พนักงานเมื่อ

เกษียณอายุ 60 ปี ซึ ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2564 ม ียอดรวมผลประโยชน์พน ักงานตามงบ

การเงิน จำนวน 65,985,757.25 บาท 

• บริษัทฯจัดให้มีกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพชื่อ กองทุน

สำรองเลี ้ยงชีพไทยพาณิชย์เป ี ่ยมทร ัพย์ ซ ึ ่งจด

ทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 77/2540 โดยมี บลจ.

ไทยพาณิชย ์ เป ็นผ ู ้จ ัดการกองทุน ณ ว ันที ่  31 

ธันวาคม 2564 สมาชิกกองทุน มีจำนวน 157 ราย มี

เ ง ินสะสม เง ินสมทบและผลประโยชน ์  รวม 

75,381,075.01 บาท  

• จัดหาแหล่งเงินกู้ซื ้อบ้าน/ปรับปรุงอาคารในอัตรา

ดอกเบี้ยพิเศษ และแหล่งเงินกู้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

• ในปี 2564 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน จำนวน 

204,111,679 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน, ค่าแรง, 

โบนัส, ค่าครองชีพ, ค่าล่วงเวลา, ค่าชุดฟอร์มและ

อุปกรณ์, ค่าประกันภัยกลุ่ม, เงินสมทบกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ, เงินสมทบประกันสังคม, เงินสมทบกองทุน

ทดแทน, ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 

 
 
 

แนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน 

• จัดให้มีการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ เพื่อให้เข้ากฎ 

ระเบียบ ตามคู่มือพนักงาน แผ่นพับ 

• จัดให้มีการอบรมภายในบริษัท โดยการเชิญวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับความปลอดภัยใน

การทำงาน การทำงานร ่วมกัน การปฏิบ ัต ิตาม

นโยบายต่อต้านการทุจริต การใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

• จัดส่งพนักงานไปอบรมสำนักงานภายนอก เช่น ธรรม

นิติ, IOD, สภาวิชาชีพการบัญชีฯ เป็นต้น 

• ส่งเสริมให้พนักงานได้ศึกษาเพิ ่มเติม เพื ่อพัฒนา

ความรู้และเตรียมพร้อมการเจริญเติบโตในหน้าท่ีการ

งาน 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

นโยบายการปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย  

บริษัทฯตระหนักดีว่าความปลอดภัย และสุขอนามัยเป็น

ความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของบริษัทฯ และเป็นปัจจัย

สำคัญต่อการเติบโตอย่างยั ่นยืนขององค์กร บริษัทฯจึง

กำหนดนโยบายที่จะเอื้ออำนวยให้พนักงานและคู่สัญญา

ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกำหนดของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย 

• บริษัทฯจะหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ 

และความเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 

โดยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน 

รวมทั้งหาทางจำกัดและควบคุมความเสี ่ยงในการ

ปฏิบัติงานท่ีไม่ปลอดภัย 

• บริษัทฯจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและ

องค์กรอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุอัน

เก ิดจากการปฏ ิบ ัต ิ งานด ้วยความรวดเร ็ ว  มี

ประสิทธิภาพ และระมัดระวัง 

• บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ 

ในเรื ่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และจะนำ

มาตรฐานการจัดการเกี ่ยวกับความปลอดภัย ที่

น่าเชื่อถือมาใช้บังคับในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายและ

ข้อบังคับกำหนดไว ้

• บริษัทฯจะจัดให้มีการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ 

การจัดทำระเบียบปฏิบัติ การวางแผนดำเนินการ 

และการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ

และได้รับข้อมูลข่าวสารที ่เพียงพอในเรื ่องความ

ปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจ

เกิดจากเครื่องจักร วิธีการทำงาน หรือโรคภัยต่าง ๆ 

• พนักงานท่ีรายงานตัวเข้าทำงาน โดยมีสารเสพติดผิด

กฎหมายอยู่ในระบบร่างกายหรือมีฤทธ์ิสุรา หรือสาร

เสพติดอื่น ๆ ในระดับที่สามารถทำให้การปฏิบัติงาน

เสียหายได้ จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามกฎระเบียบ

ของบริษัทฯ 

 

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย 

• จัดวางผังโรงงานท่ีดี เป็นระเบียบ และเป็นสัดส่วน 

• จัดให้มีทางเข้า - ออกพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย 

• กำหนดเส้นทางเดินอย่างเหมาะสม มีความกว้าง

พอเหมาะและสะดวก 

• จัดให้มีตู้หรือกล่องเก็บเครื่องมืออย่างเหมาะสม และ

เก็บไว้ในสถานท่ีที่กำหนด 

• กระบวนการผลิตที่มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้หรือการ

ระเบิดได้ง่าย แยกออกจากบริเวณปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

• มีทางหนีไฟอย่างเพียงพอ ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

• จัดระบบแสงสว่าง และการระบายอากาศท่ีเหมาะสม

และเพียงพอ 

• มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซักซ้อมการ

หนีไฟ การใช้เครื ่องดับเพลิง การใช้เครื ่องฉีดน้ำ

ดับเพลิง และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้

งานอยู่เสมอ 

• จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจอย่างเหมาะสม 

• จัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขาและห้องปฐม

พยาบาล 

• จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน 

• จัดให้มีการประกันภัยกลุ่มสำหรับพนักงาน 
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นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม  

เพื่อรักษาไว้ซึ่งชุมชนและสังคมที่ดี บริษัทฯจึงกำหนดแนว

ปฏิบัติ ดังนี้ 

• บริษัทฯจะประพฤติปฏิบัติตามสิทธิของตนในฐานะ

พลเมืองดีตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่ออก

โดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความ

ร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ 

• บริษัทฯสนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี ่ยวข้อง รับรู้ 

เข้าใจ แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

• บริษัทฯจะดำเนินโครงการหรือทำกิจกรรมทางสังคม

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนและสังคม 

• บริษัทฯจะดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัท 

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน 

และสังคม  

• บริษัทฯจะสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อชุมชน 

และสังคม ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ

จริงจัง 

• บริษัทฯจะร่วมกันส่งเสริมและสร้างสรรค์ชุมชนและ

สังคม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ชุมชน ท ั ้ งในส ่วนของการพัฒนาค ุณภาพชีวิต  

แลกเปลี ่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานกับ

ชุมชนและสังคม เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานอยา่ง

สม่ำเสมอ 

 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

บริษัทฯมีความมุ ่งมั ่นที ่จะประกอบธุรกิจด ้วยความ

ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ  เ ป ็ น ม ิ ต ร ต ่ อ ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม  แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักการ ดังนี้ 

• บริษัทฯจะบริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกัน

ไ ม ่ ใ ห ้ เ ก ิ ด ผลกระทบ  ต ่ อส ิ ่ ง แ วดล ้ อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ และดีกว ่าข ้อกำหนดทาง

กฎหมาย 

• บริษัทฯมุ่งพัฒนากระบวนการดำเนินงาน  ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลตลอดจนทบทวนและประเมินผล

การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

• บริษ ัทจะปลูกฝ ังและส่งเสริมพนักงาน รวมทั้ง

ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

• บริษัทฯจะตระหนักในการรักษาสิ ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ให้น่าอยู่อาศัย เป็นแหล่งต้นน้ำ

ลำธาร จัดให้มีกระบวนการให้ความรู้แก่พนักงาน

ด้วยการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานทุกคน ตระหนักใน

ความสำคัญ เก ิดความหวงแหน ร ักษา และใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 

• บริษ ัทฯจะดูแลร ักษาสภาพแวดล้อมและความ

หลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ที่ดำเนินกิจการ ให้

เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

• บริษัทฯจะมีส่วนร่วมในการลดการเกิดก๊าซเรือน

กระจก ที่จะส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

• บริษัทฯจะแสวงหาโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 

และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงานกับ

หน่วยงานอื่น เพื ่อปร ับปรุงการดำเนินงานของ

บริษัทฯอย่างต่อเนื่อง 
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน  

 บริษัทฯ มีนโนบายดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการเคารพต่อ

หลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ดังนี้ 

• บริษัทฯจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพ

ในเกียรติและศักดิ์ศรี 

• บริษัทฯสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิอันชอบธรรม

ของตนในฐานะพลเม ือง ตามบทบ ัญญ ัต ิแห่ง

รัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 

•  บริษัทฯจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น 

ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน การ

เปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่

สาธารณะ จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจาก

พนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิด

ทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัทฯ 

หรือตามกฎหมาย 

• บริษัทฯไม่ละเมิดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิด

สิทธิมนุษยชน 

• พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการ

ละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะโดยทางวาจา หรือการ

กระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา 

อายุ ความพิการทางร่างกาย 

• มีกระบวนการเลิกจ้างที ่เป็นไปตามกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 

 

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 

ปฏิบัติตามกฎหมาย โปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ

สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาล 

และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริต

และคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนั้น ในปี 2556 บริษัทฯจึง

เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์ร ัปชั ่น ในปี 2558 บริษัทฯจัดทำ

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์

อักษร และสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริต

เพื่อประเทศไทย เพื่อร่วมรณรงค์ให้ทุกองค์กรตระหนักถึง

ผลกระทบของการทุจริตและคอร์รัปชั่น กำหนดแนวทาง

ปฏิบัติ ดังนี้ 

• บริษ ัทฯกำหนดนโยบายต่อต ้านการทุจร ิตและ

คอร์รัปชั ่น เป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือ ห้าม

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท กระทำ

การใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปช่ันทุก

รูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน 

และคนรู้จัก ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าตนจะ

อยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้ ทั้งที่เปน็ตัว

เงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานเอกชน ที่บริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อ

ด้วย และต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หาก

ไม่ปฏิบัติตาม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตาม

ระเบียบที่บริษัทฯกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตาม

กฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที ่ผิด

กฎหมาย 

• บริษัทฯให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให ้สามารถนำนโยบายต ่อต ้านการท ุจร ิตและ

คอร์รัปชั่น มาใช้ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ทำการ

สื่อสาร ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการ

ป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และ

แนวทางการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความ

เข้าใจและปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

• บริษัทฯให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่

ปฏิเสธการทุจริต หรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจรติและ

คอร์รัปชั่นที่เกี ่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจง้

เบาะแสและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชั่นตามที่
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บริษัทฯกำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาเป็น

ความลับ สำหรับพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและ

คอร์รัปชั่นบริษัทฯ มีนโยบายไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ 

หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผู้นั้น แม้ว่าการปฏิเสธ

การทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้นจะทำให้บริษัทฯสูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจ 

• บริษัทฯมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็น

อ ิ ส ร ะและ เท ี ่ ย ง ธ ร รม  โ ดยร าย ง านตรงต่ อ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจประเมินความ

เสี่ยงด้านการทุจริต ประเมินความเป็นไปได้ในเรื่อง

การทุจริต และพิจารณามาตรการป้องกันและการ

ควบคุม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

บริษัทฯจะสามารถป้องกันและควบคุมการทุจริตและ

คอร์รัปช่ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• บร ิษ ั ทฯม ี แนวทางการกำก ั บ  ควบค ุ มด ู แล 

ปรึกษาหารือ เพื่อป้องกันและติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่

กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชั ่นเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ตลอดจนทบทวน แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการ

ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง

ธ ุรก ิจ ระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ และข ้อกำหนดทาง

กฎหมาย 

• บริษัทฯทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและ

คอร์รัปชั่น โดยจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติ และความเสี่ยง

ที ่อาจเกิดขึ ้นจากการทุจริตและคอร์ร ัปชั ่น หา

มาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยง 

• บริษัทฯจะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชั ่น ทั ้งในด้านการให้หรือการรับของขวัญ  

การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การ

ช่วยเหลือทางการเมือง การจัดซื ้อจัดจ้าง  การ

บริหารงานบุคคล ตลอดจนการใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยง

รับรองทางธุรกิจ ให้ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง พนักงานของบริษัทฯ  บริษัทย่อย  ตัวแทน

ทางธุรกิจ ตลอดจนสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่อง

ทางการสื่อสารของบริษัทฯ อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

อีเมล์ โทรสาร รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 

แผ่นพับ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม  การ

ปฐมนิเทศ  ฝึกอบรม  สัมมนา และจดหมายทาง

ไปรษณีย์ 

 
 

นโยบายด้านการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

บริษัทฯจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส  หรือข้อ

ร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ 

หรือการถูกละเมิดสิทธิ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการ

ทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน

องค์กร ท้ังจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้

เสียอื่น ซึ่งการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่มย่อมได้รับความคุ้มครอง ถือเป็นความลับ และไม่

ถือเป็นความผิดทางวินัยกรณีผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส

เป็นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทจะเร่งดำเนินการ

ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
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ช ่องทางท ี ่ปลอดภ ัยในการเข ้าถ ึงข ้อม ูล การรับ

คำแนะนำ การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือถูกละเมิด

สิทธิ 

• ช่องทางที่ปลอดภัยที่พนักงาน หรือผู ้มีส่วนได้เสีย

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมั ่นใจ เมื่อ

ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ได้โดยทางเว็บไซต์

ของบร ิษ ัทฯ คือ www.cmfrozen.com คลิกนัก

ลงทุนสัมพันธ์ คลิกหัวข้อต่างๆ ที่ต้องการทราบ เช่น 

นโยบายต่อต้านการทุจร ิตและคอร ์ร ัปชั ่น หรือ 

จริยธรรมธุรกิจ หรือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หรือหัวข้ออื่นๆ 

• ช่องทางที่ปลอดภัยที่พนักงาน หรือผู ้มีส่วนได้เสีย

สามารถเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ เมื่อต้องการร้องเรียน 

แจ้งข้อมูล หรือเบาะแส ที่เกี ่ยวกับการทุจริตและ

คอร์รัปชั่น รวมถึงการถูกละเมิดสิทธิ โดยปราศจาก

ความเสี่ยงต่อผู้แจ้งในภายหลัง โดยส่งข้อร้องเรียน 

แจ้งข้อมูล หรือเบาะแส ทางไปรษณีย์ไปที่ ประธาน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  ห ร ื อ ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  หรือ เลขานุการ

บริษัท หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เชียงใหม่

โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149/34 ซ.แอง

โกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 

กร ุงเทพฯ 10500 หร ือส ่งทาง E-mail address: 

cg@cmfrozen.com ห ร ื อ แ จ ้ ง ท า ง โ ท ร ศ ั พ ท์  

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

ข้อร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน 
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3.2 รายงานความยั่งยืนการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และ

สิ่งแวดลอ้ม 

การมีส่วนร่วมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สำคัญ 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตพืชผักแช่เยือกแข็ง และก้าวใหม่กับอาหารที่มีความหลากหลายมากข้ึน เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วน

ได้เสียหลายกลุ ่ม ตั ้งแต่คู ่ค้าเกษตรกร สังคม หน่วยงานราชการไปจนถึงลูกค้ากลุ ่มผู ้บริโภค ให้ความสำคัญประเมิน

ความสัมพันธ์ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกจัดอันดับความเสี่ยง และวางแผนการทำงานเพื่อพัฒนาสู่การ

เป็นองค์กรเพือ่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องร่วมกันโดยบริษัทฯ แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 

 

 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวัง 

คู่ค้า / คู่ธุรกิจ • การตรวจเยี่ยม / การประชุมคู่ค้า 

• การอบรม 

• ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่แน่นอน 

• การจัดซ ื ้อจ ัดจ ้างที ่ย ุติ ธรรม ม ีความ

โปร่งใส 

• การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน 

ชุมชน/สังคม • กิจกรรมร่วมกับชุมชน 

• ประชุมกับตัวแทนชุมชน 

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากชุมชน 

• การสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน 

• การไม่สร้างมลภาวะให้กับชุมชน 

พนักงานบริษัท • ก ิจกรรมสร ้างความส ัมพ ันธ ์ร ่วมกับ

พนักงาน 

• ประชุมร่วมกับพนักงาน 

• สำรวจความผู ้พัน/ความพึ ่งพอใจของ

พนักงาน 

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 

• ได้รับสวัสดิการและผลตอบแทนท่ีดี 

• สถานท่ีทำงานปลอดภัย 

หน่วยงานภาครัฐ • รายงานประจำปี / รายงานความยั่งยืน • การปฏิบัติตามกฎหมาย 

ผู้ถือหุ้น / ผู้ร่วมทุน / เจ้าหนี้ • รายงานประจำปี / รายงานความยั่งยืน 

• Analyst meeting 

• ได้รับเงินปันผลที่ดี 

• ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ลูกค้า / ผู้บริโภค • การสำรวจ/วิจัยการตลาด 

• การสำรวจความพ่ึงพอใจของลูกค้า 

• สินค้ามีคุณภาพราคาเหมาะสม 

• สินค้าชนิดใหม่ 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

การประเมินประเด็นสำคัญของบริษัท 

บริษัท โดยคณะกรรมการหุ้นยั่งยืนขององค์กร ได้ทำการรวบรวมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งภายนอก ภายในและที่

เกี ่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นประเด็นตามกรอบแนวทางสากลของ  Global  Reporting  Initiative ( GRI ) ตลอด

รวมถึงประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของบริษัท เพื่อระบุประเด็นและจัดอันดับความสำคัญของประเด็นด้าน

ความยั่งยืนที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทในทุกมิติ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ตลอดห่วงโซคุณค่า  เพื่อ

นำมากำหนดเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามประเด็นต่างๆที่มีนัยสำคัญเพื่อความยั่งยืน  โดยหลาย

กิจกรรมเป็นส่วนท่ีทำต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา 

 

 
 

 

 

ขั้นตอนท่ี 1

• บริษัทมีการประเมินเพื่อระบุผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่มีผลกระทบกับบริษัท
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งที่ส่งผลกระทบและได้รบัผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท

ขัน้ตอนท่ี 2

• บรษัิทมีการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ เพื่อสรา้งการรบัรู ้ สื่อสาร
แลกเปลีย่นขอ้มลู  โดยแผนก ฝ่ายตา่งๆที่ท างานเก่ียวขอ้งกบัผูม้ี
สว่นไดเ้สยีในแตล่ะกลุม่

ขัน้ตอนท่ี 4

บรษัิทประเมินระดบัความส าคญัของประเด็นตามเกณฑป์ระเมินความ
เสีย่งขององคก์รและระดบัอิทธิพลของผูม้ีสว่นไดเ้สยีตอ่การด าเนินงาน
ของบรษัิท

ขัน้ตอนท่ี 3

• บรษัิทพิจารณาประเด็นส าคญัใหส้อดคลอ้งทัง้มิตดิา้นความ
คาดหวงัของผูม้ีสว่นไดเ้สยี ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม  รวมถึงกลยทุธก์ารด าเนินงานของธุรกิจ
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การประเมินระดับความสำคัญต่อความยั่งยืน 

Materiality Matrix 

ต่ำ
   

   
ระ

ดับ
คว

าม
สำ

คัญ
/ผ

ลก
ระ

ทบ
ต่อ

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ดส้

่วน
เส

ีย 
   

  ส
ูง การกำกับและดูแล

กิจการที่ดี 
 

การเปลี่ยนแปลง

สภาพถูมิอากาศ 

การพัฒนานวัฒกรรม 

ผลประกอบการ 

 พลังงานและเชื้อเพลิง 
การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากร 

การขยายตัวของเมือง 

ความต้องการของ

ลูกค้า 

การดึงดูดและรักษา

พนักงาน 
 กระแสสขุภาพ 

การบริหารจัดการ

ห่วงโซ่อุปทาน 

การจัดการ

สิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

สิทธิมนษุยธรรม   

 

ต่ำ            ระดับความสำคัญ / ผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท        สูง 

 ด้านเศรษฐกิจ 

 ด้านสังคม 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 
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การกำหนดเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน 

 

ด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และ สังคม 

ประเด็นความสำคัญ เป้าหมายระดับองค์กรปี 2564 

1.สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า คะแนนประเมินความพึ่งพอใจจากการใช้สินค้าและบริการจากลูกค้ามากกว่า 

75% 

2.คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัย

ของพนักงาน 

 

3.คำนึงถึงชุมชนและสังคม 

 

4.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 

 

 

5.ธุรกิจมีความโปร่งใส 

 

 

6.ขยายจากธุรกิจหลักและเร่งการเติบโต 

กำหนดเป้าหมายอุบัติเหตุของพนักงานเป็นศูนย์ 

 

 

ต้องไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

บุคคลากรของบริษัทต้องผ่านการอบรมพัฒนาความรู้และความเข้าใจในงาน

เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 6 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี 

 

พนักงานทุกระดับรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อ ต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปช่ัน 100% 

 

มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือโครงการเพื่อการพัฒนาอย่าง

น้อย 1 โครงการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

7.ม ุ ่ งลดผลกระทบด ้านส ิ ่ งแวดล ้อมและ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ไม่มีการรั่วไหลของสารเคมี / น้ำมัน / น้ำเสีย ที่มีผลกระทบกับชุมชนอยา่งมี

นัยสำคัญ 

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองเป้าหมายตามโครงการ

การติดตั้ง Solar Roof Top ไม่ต่ำกว่า  3,229,628  kwh/ปี 

ปริมาณการใช้น้ำ Reused เฉพาะส่วนโรงงานผลิตต้องได้มากกว่า  5 % ของ

ปริมาณการใช้น้ำของโรงงานในแต่ละปี 
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1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 

คำแนะนำจากลูกค้าถือเป็นกระจกเงาที่สะท้อนมุมมอง  

ข้อมูล แนวคิด ซึ่งทีมงาน บริษัท ให้ความสำคัญ นำมา

ประเมินวิเคราะห์ วางแนวทางการทำงาน เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุง ในมิติต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า บริการ 

สถานที่ เครื่องจักรและกระบวนการทำงาน รวมถึงการ

พัฒนาสินค้าใหม่รองรับความต้องการของลูกค้า โดยมี

เป้าหมายให้ลูกค้ามีความพึ ่งพอใจสูงสุดตามปรัชญา

องค์กรของบริษัท 

 

เป้าหมาย 

คะแนนประเมินความพึ ่งพอใจจากการใช้ส ินค้าและ

บริการจากลูกค้ามากกว่า 75% 

 

การดำเนินกิจกรรม 

บริษัท โดยฝ่ายขายได้ส่งแบบสำรวจให้ลูกค้าเพื่อประเมิน

ความพึ่งพอใจในการใช้สินค้าและบริการในทุกผลิตภณัฑป์ี

ละ 2 ครั ้ง  เพื ่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และ

ประมวลผล 

 

ผลการดำเนินงาน 

ลูกค้าให้คะแนนความพึ ่งพอใจจากการใช้สินค้าและ

บริการกับทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท เฉลี่ย  79.66 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ความปลอดภัยในการทำงาน 

บริษัทคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยของ

พนักงาน เนื ่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่

สำคัญต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเฉพาะด้าน

การผลิตสินค้า 

 

เป้าหมาย 

กำหนดเป้าหมายอุบัติเหตุของพนักงานเป็นศูนย์ 

 

แนวการดำเนินงาน 

บริษัทจัดให้ม ีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  ตาม

กฎหมาย ทั้งตัวแทนนายจ้างและลูกจ้างรวม  36 คน ใน 2 

โรงงาน กระจายอยู่หลายแผนกและช่วงเวลา  เพื่อทำงาน

ดูแลจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ เพื่อนพนักงานทำงานด้วยความ

ปลอดภัย 

จัดให้ม ีการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกเด ือน  เพื่อ

ประเมินความเสี่ยงต่างๆ  วิเคราะห์อันตรายจากกิจกรรม 

Safety  Walk   ข้อมูลอันตรายจากพฤติกรรมการทำงาน 

รวมถึงสถานท่ี สิ่งแวดล้อมท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายสำหรบั

พนักงาน   ดำเนินมาตรการสื่อสารให้ความรู้กับเพื่อน

พนักงานในการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดอุบัติเหตุ   การ

จัดทำป้ายเตือนและสัญลักษณ์ความปลอดภัย รูปแบบ  3 

ภาษา  เพื่อให้พนักงานเราได้อ่านและเข้าใจ   เพิ่มเติม

จากการดูแลโดยทีมงานความปลอดภัย    

จ ัด ให ้ม ีก ิ จกรรมส ่ ง เสร ิมด ้ านความปลอดภ ัยใน

ชีวิตประจำวันอื่นๆ  เช่น  กิจกรรมองค์กรต้นแบบสวม

หมวกนิรภัย  100%   กิจกรรมสุ่มตรวจหาสารเสพติดเพือ่

ป้องปรามไม่ให้พนักงานไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด เป็นต้น 
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ภาพกิจกรรมร่วมต้านโควดิ-19  โดยแจกจ่ายขวดฉีดแอลกอฮอลส์ำหรับฆ่าเชื้อให้กับพนักงาน กลุ่มเกษตรกร 

ผลการดำเนินงาน 

-ปี  2564  มีสถิติอัตราการบาดเจ็บถึงขั ้นหยุดงานของ

พนักงาน ( Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR 

)  เท่ากับ   1.71   คนต่อ  1,000,000  ช่ัวโมง  

-สถิติการเสียชีวิตจากการทำงานของพนักงานเท่ากับ 0 

ราย 

3. คำนึงถึงชุมชนและสังคม 

บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันกับ

ชุมชน และสังคมโดยรอบ โดยมีกรอบนโยบายในการ

ช่วยเหลือสังคม ชุมชน เพื ่อส่งเสริมให้เกิดการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี เกิดความร่วมมือ และสนับสนุนการ

ดำเนินงานขององค์กรจากชุมชนและสังคม ลดทอนความ

ขัดแย้ง บรรเทาความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 

อนาคต เสริมสร้างความเข้าใจ สร้างชื ่อเสียงและเป็น

แบบอย่างที่ดีให้กับสังคม โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการนั้น 

คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรกับการพัฒนาชุมชนและ

สังคมร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและมอบ

ความไว้วางใจให้กับองค์กร เสริมสร้างความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจที่แนบแน่นและเป็นหุ้นส่วนทางความสำเร็จให้กัน

และกันอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2564 นั้นบริษัทฯได้ดำเนิน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ดังนี้ 

 

เป้าหมาย 

ต้องไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมอย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษร 

 

ผลการดำเนินงาน 

จากการบริหารจัดการธุรกิจในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ไม่

พบกรณีที ่มีการร้องเรียนที่เกี ่ยวกับการดำเนินงานของ

บริษัทท่ีไปส่งผลกระทบกับชุมชน 

 

การดำเนินกิจกรรม 

ปีนี้ถือเป็นปีที่บริษัทได้รับผลกระทบโดยตรง กับการแพร่

ระบาดของโควิด-19 มีพนักงานและชุมชนรอบโรงงาน

บางส่วนติดโรค  การดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ของบริษัทจึง

มุ ่งประเด็นไปที่การทำความเข้าใจ การปฏิบัติตัวอย่าง

ถูกต้องทั ้งของพนักงานเองและชุมชนโดยมีหน่วยงาน

ภาครัฐเป็นตัวกลาง   

- กิจกรรมติดตามป้องกันการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19  บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสุขอนามยั

และความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เข้า

มาติดต่องานในบริษัท  โดยได้กำเนิดมาตรการดูแล เฝ้า

ระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น  ให้ทุกคนท่ี

เกี่ยวข้องมั่นไจในการทำงานร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

.

1.

.
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4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถผ่านการฝึกอบรม 

บริษัท ได้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งหลักสตูร

ออกเป็น 5 หลักสูตร คือ ด้านคุณภาพ ด้านบริหารจัดการ 

ด้านข้อกำหนด/กฎหมาย ด้านความรู้งาน ด้านสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ พนักงาน บริษัท  ทุกคนถือเป็นหนึ่งใน

ทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นรากฐานและเป็นหัวใจสำคัญของ

การทำงาน  ท่ามกลางสภาวะที ่มีการแข่งขันสูงมีการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างรวดเร็ว  ตลอด

รวมถึงการเกิดโรคอุบัติใหม่ โควิด-19  ซึ่งส่งผลกระทบกับ

การดำเนินชีวิตของพนักงานและประชาชนทั ่วทั ้งโลก 

บริษัทได้มุ่งบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมี

ความพร้อมในการใช้ชีวิตตามแนวทางวิถีใหม่อยู่ร่วมกับ

สังคมได้อย่างปกติ  พร้อมสำหรับการเรียนรู ้งานใหม่  

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสามารถทำงานพัฒนาองค์กร

ภายใต้การเปลี่ยนต่างๆ  โดยในปีนี้ส่วนใหญ่ได้ปรับจดัการ

อบรมให้ความรู้กับพนักงานในระบบ online  ดูแลจำนวน

พนักงานให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 

 

 

เป้าหมาย 

บุคคลากรของบริษัทต้องผ่านการอบรมพัฒนาความรู้และ

ความเข้าใจในงานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  6  ช่ัวโมงต่อคนต่อปี 

 

 

แนวทางดำเนินงาน 

บุคคลากรเป็นทรัพยากรพื้นฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน

องค ์กรให ้สามารถบรรล ุ เป ้าหมาย ด ังน ั ้นการให้

ความสำคัญในการดูแล พัฒนาบุคลากรถือเป็นหนึ่งใน

ขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จ สถานการการแพร่

ระบาดของโควิด-19  ก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวเร่งให้องค์กร

ต้องเร่งปรับตัวด้วยเช่นกัน  บริษัทจึงวางกลยุทธ์ในการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ให้สอดคล้องกับการการดำเนิน

ชีวิตตามแนงทางวิถีใหม่ ( New Normal )  มุ่งเน้นการนำ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการทำงาน   

ให้มีทักษะ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี  เพื่อมาปรับใช้

ทั้งกับการทำงานและในชีวิตประจำวัน  อย่างเช่น  Social 

media , Online meeting  ถือเป็นยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาบุคคลกร  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดรวมถึงการเพิ่มศักยภาพด้าน

การพัฒนานวัตกรรม   เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ตอบสนองการใช้ชีวิตของประชากร

ในยุคปัจจุบัน 

 

 

• กิจกรรม Line Group ถือเป็นหนึ่งในแนวทาง

ในการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานโดยมีการ

จัดตั ้งกลุ ่มตามลักษณะงาน สมาชิกสามารถ

ติดตามงานกันได้ทั้งในและนอกเวลาการทำงาน

ปกติ  ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาช่วยกันได้อย่าง

รวดเร ็ว  โดยงานบางกลุ ่มก็มีสมาชิกที ่เป็น

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ค่อยประสานข้อมูลเพื่อให้

การทำงานต่างๆ เป็นไปโดยราบรื่น ถูกต้อง 

• หลักสูตร OKRs & KPI.  เพื ่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้ม ีการกำหนดวัตถุประสงค์การ

ทำงานของต ัวเองท ี ่ช ัด เจนสอดคล ้องกับ

วัตถุประสงค์หลักขององค์กร วางกลยุทธ์การ

ทำงาน วิเคราะห์กิจกรรม ต่างๆที่เกี่ยวข้องและ

วัดผลลัพธ์ของงานตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ 

• มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและใช้เทคโนโลยีมาใช้กับ

การทำงานมากขึ้น  สอดคล้องกับการดำเนิน

ชีวิตตามแนวทางวิถีใหม่ 
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• พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและเสนอแนวคิดใน

การดำเนินงานแก่องค์กร โดยผ่านกิจกรรม 

Kaizen เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานโดย

การปรับปรุงวิธีการทำงานหรือสภาพแวดล้อม

ในการทำงานให้ดีขึ้น โดยหัวใจสำคัญอยู่ที่การ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งได้

จำนวนหัวข้อในการทำกิจกรรม Kaizen ได้ดังนี้ 
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ผลการดำเนินการ 

ปี 2564 บริษัทจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานได้เฉลี่ย 

5.16 ชั ่วโมงต่อคนต่อปี การดำเนินงานพัฒนาความรู้

ให้กับพนักงานภายใต้สถานการการแพร่ระบาดของโควิด-

19 อาจยังทำได้ไม่เต็มที่ ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดแผนการ

ดำเนินงานให้ดีขึ้นต่อไป 

5. ธุรกิจมีความโปร่งใส 

 

เป้าหมาย 

พนักงานทุกระดับรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อ 

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน  100% 

 

ผลการดำเนินงาน 

• พนักงานทุกระดับของบริษัท รับทราบนโยบาย

และแนวปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปช่ัน  100% 

• ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตทั้งที่เป็น

จ า ก พ น ั ก ง า น ภ า ย ใ น บ ร ิ ษ ั ท ห ร ื อ จ า ก

บุคคลภายนอกท่ีส่งผ่านตามช่องทางสื่อสารของ

บริษัท 

• ในรอบการดำเนินงานตลอดปี 2564 ไม่พบกรณี

ทุจริตจากการดำเนินงานของพนักงานเองหรือที่

เกี่ยวกับบุคคลภายนอกในทุกกรณี 

• ในระบบงานจัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง บร ิษ ัท ได ้ระบุ

ข้อความในเอกสารใบสั่งซื้อ  “ บริษัทต่อต้าน

การทุจริตในทุกรูปแบบ ”  ถือเป็นการแสดง

เจตนารมณ์กับคู่ค้าให้มีการซื้อขายร่วมกันอย่าง

เป็นธรรม 

 

 

 

6. ขยายจากธุรกิจหลกัและเร่งการเติบโต 

เป้าหมาย  

มุ้งเน้นพัฒนานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือโครงการ

เพื่อการพัฒนาอย่างน้อย 1 โครงการ 

 

แนวทางการดำเนินงาน 

ในภาวะวิกฤตที่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 ซึ่ง

ก็จะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทตลอด

รวมถึงการดำเนินชีวิตของประชาชนท่ัวไปตามแนวทางวิถี

ใหม่  มีการทำงานและอยู่ที่บ้านมากขึ้น  จากเหตุการณ์

ดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินแนวทางพลิกวิกฤตเป็นโอกาส จึง

ได้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารแช่เยือกแข็ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อ

ยอดจากส ินค ้าท ี ่ เราม ีอย ู ่มาพ ัฒนาเป ็นส ินค ้าเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย

มากยิ่งขึ้น  เป็นสินค้าอาหารที่สามารถซื้อติดครัวเรือน

และเก็บไว้รับประทานได้นานในสภาวะปกติที่ไม่ต้องเก็บ

ในตู้แช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยในกรอบปี 2564 บริษัทได้

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือก มีวาง

จำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าท่ัวไป 

 

ผลการดำเนินงาน 

บริษัทพัฒนาต่อยอดตัวสินค้าเดิมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่

ไม่ใช่อาหารแช่แข็ง คือ 
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1. ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังถั ่วแระญี่ปุ ่นผสมไวท์ชอคโกแลต 

ยี่ห้อ BENAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานอบกรอบเคลือบไวท์ชอคโกแลต

และคาราเมลบัตเตอร์ยี่ห้อ CORNISTA 
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7. มุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก

ระด ับในองค ์กรใช ้ทร ัพยากรอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ 

เหมาะสมและเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง

สื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน 

รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากร

ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดตั้ง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ ่งลดผลกระทบด้าน

สิ ่งแวดล้อมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่

จะปฏิบัต ิตามนโยบาย โดยที ่ผ ่านมาได้ม ีการดำเนิน

กิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

บริษัทฯได้ม ีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมโดยได้จัดให้มีการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม 

เช่น ตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสง

สว่าง การกระจายของสารเคมี ตลอดจนคุณภาพน้ำทิ้งที่

ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์

มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และได้มีการจัดทำรายงาน

เพื่อจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆ ภายในกรอบ

ระยะเวลาที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

การร่ัวไหลของสารเคมี / น้ำมัน / น้ำเสีย 

 

เป้าหมาย 

ไม่ม ีการรั ่วไหลของสารเคมี / น้ำมัน / น้ำเสีย ที ่มี

ผลกระทบกับชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ 

 

การดำเนินกิจกรรม 

-กิจกรรมตามกรอบกฎหมาย ดำเนินการดูแล จัดการและ

มีมาตรการป้องกันตามกฎหมาย เช่น การจัดทำผนังกั้น

ป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีออกนอกโรงงาน การดูแล

ซ่อมบำรุงเครื่องจักร การตรวจวัดค่าให้ปล่อยมลพิษไม่

เกินค่ามาตรฐานของกฎหมาย   ตลอดจนการจัดทำ

รายงานต่างๆ ด้านการดูแลมลพิษส่งหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้อง 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานรอบปี 2564 ไม่พบการรั ่วไหลของ

สารเคมี / น้ำมัน / น้ำเสีย  ที่มีผลกระทบกับชุมชน 

 

การอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การใช้พลังงาน ภายใต้ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือไม่ใช่

เพียงแค่ชุมชนของโรงงานหรือประเทศไทยแต่เป็นเรื่องที่

ต้องช่วยกันของคนท้ังโลก  การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดโลก

ร้อน  เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของบริษัท  ภายใต้หลากหลาย

ก ิจกรรม  เช ่น การอน ุร ักษ ์พล ังงานด ้วยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  การปรับเปลี่ยนใช้อุปกรณ์

ประหยัดพลังงานในโรงงาน  การนำพลังงานสะอาด  

Solar Roof Top  จากแสงอาทิตย์มาใช้เสริมเพื่อลดการ

ใช้พลังงานจากฟอสซิล โดยในปี  2564 บริษัทได้เดิน

เครื่องใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ  การลดปริมาณการใช้น้ำ
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

จากกิจกรรมการใช้น้ำ Reused เป็นต้น  บริษัทตระหนัก

ถึงความสำคัญของสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

อากาศและมุ่งมั ่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ดำเนินการให้มีการใช้พลังงานต่อ

หน่วยการผลิตให้มีความคุ ้มค่าและเข้มข้นมากยิ ่งขึ้น 

ภาพรวมในปี 2564 บริษัทฯ ทั ้ง 2 โรงงาน มีการใช้

พลังงานน้ำมันเตา 40,737,168 เมกะจูน และพลังงาน

ไฟฟ้า 20,174,136  kWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินงานใช้พลังงานน้ำมันเตาในการผลิตข้าวโพด

หวาน เปรียบเทียบปี 2563 และ 2564  พบว่า มีการใช้

พลังงานต่อหน่วยลดลง  1.48 ลิตร  หรือคิดเป็น   11.72 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินงานใช้พลังงานน้ำมันเตาในการผลิตถั่วแระ-ถั่ว

แขก เปรียบเทียบปี 2563 และ 2564  พบว่า มีการใช้

พลังงานต่อหน่วยลดลง 2.42 ลิตร  หรือคิดเป็น  6.02 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี  2565  ตั้งเป้าหมายลดลงเมื่อเทียบกับปี  2564  ใน

ทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ต่ำกว่า  2.0 % 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

การใช้พลังงานทดแทน 

 

เป้าหมาย 

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง

เป้าหมายตามโครงการการติดตั้ง Solar Roof Top ไม่ต่ำ

กว่า 3,229,628  kwh/ปี 

 

การดำเนินกิจกรรม 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ  ด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  อยู่ร่วมกันกับชุมชน

อย่างยั่งยืน  โดยในช่วงปลายปี 2563 ได้มีการติดตั้งระบบ

พลังงานสะอาด  Clean Energy for Life : Solar Roof  

Top  ขนาดกำลังการติดตั้งทั้ง 3 ส่วนของอาคารโรงงาน

และห้องเย็น รวม 2.47 เมกกะวัตต์ เดินเครื่องผลิตและใช้

งานจริงในปี 2564  ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน  จากการใช้พลังงานจาก

แหล่งอื่นๆ ได้  

  

ผลการดำเนินงาน 

ปี 2564  สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้

เองในโรงงานได้ 3,436,348 kwh/ปี สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้ง

ไว้ 206,720  kwh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการน้ำ 

 

เป้าหมาย 

ปริมาณการใช้น้ำ Reused เฉพาะส่วนโรงงานผลิตตอ้งได้

มากกว่า  5 % ของปริมาณการใช้น้ำของโรงงานในแตล่ะ

ปี 

 

การดำเนินกิจกรรม 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด(มหาชน) มีความ

มุ ่งมั ่นและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการดูแล

ทรัพยากรน้ำ และมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการบริหาร

จ ัดการด ้วยการด ูแลร ั กษาทร ัพยากรน ้ ำอย ่ างมี

ประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลาย

น้ำ ประกอบด้วยการใช้น้ำในภาคการเกษตร น้ำที่ใช้ล้าง

วัตถุดิบก่อนการนำส่งโรงงาน น้ำในกระบวนการทำความ

สะอาด สถานที ่ผลิต เครื ่องมือ อุปกรณ์ น้ำที ่ใช ้ใน

กระบวนการล้างวัตถุดิบ น้ำที่ใช้ในกระบวนการ ลวกหรือ

ฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์ น้ำที่ใช้ลดอุณภูมิก่อนการแช่เยือก

แข็ง ตลอดจนน้ำที่ใช้ในส่วนสนับสนุนการผลิต อาทิ น้ำที่

รายงานประจําปี 2564 52



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

ใช้ในหม้อไอน้ำ และน้ำที่ ใช้ในระบบหล่อเย็น เพื ่อให้

กระบวนการผลิตเพ ื ่อให ้ได ้ส ินค ้าท ี ่สะอาดและถูก

สุขอนามัย ทั้งนี้เป็นการให้ความสำคัญและแสดงถึงความ

รับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจทั้ง

ด้านความคุ้มค่าและด้านคุณภาพ ได้แก่ สด สะอาดและ

ปลอดภัย  

บริษัทมีนโยบายและแผนการอนุรักษ์ และแผนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิต โดยมีการจัดการ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ และเพิ่ม

สัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำ รวมถึงการ

ส่งเสริมให้คนภายในองค์กรมีความตระหนักรู ้การใช้น้ำ 

การอนุร ักษ์น ้ำและรณรงค์การใช้น ้ำอย่างประหยัด 

ตลอดจนการให้ความสำคัญส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน้ำ

ของชุมชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้

ดำเนินการ บริหารและจัดการน้ำ และใส่ใจผลกระทบของ

การใช้น้ำของโรงงาน ต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง โดยมี

ระบบบำบัดที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎมายด้าน

สิ่งแวดล้อม ก่อนปล่อยสู่ชุมชนภายนอก ทั้งนี้ บริษัทได้

ส่งเสริมและสนับสนุน อุปกรณ์ แรงงาน สร้างฝายน้ำล้น 

แนะนำการใช้น้ำที่ใช้ภาคการเกษตร และในส่วนของนำ้ที่

ใช้ในการเพาะปลูกนั้น  พนักงานส่งเสริมการเกษตรของ

บริษัทฯ จะเข้าไปประเมินแหล่งน้ำก่อนที่จะทำการเพาะ 

เพื่อให้แน่ใจวา่น้ำท่ีนำมาใช้ไม่เป็นแหล่งน้ำท่ีปนเปื้อนจาก

สิ่งแวดล้อม โลหะหนัก และแหล่งเชื้อโรค  รวมถึงมีการ

เก็บตัวอย่างน้ำและดินเพื่อตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง 

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามสู่วัตถุดิบขณะปลูก ทำ

ให้มั่นใจว่าวัตถุดิบท่ีเข้าสู่โรงงานมีความปลอดภัย 

 

แหล่งท่ีมาของน้ำใช้ในโรงงาน 

แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในโรงงานทั้งหมดเป็นการสูบจากน้ำ

บาดานใต้ดิน  และนำน้ำมาผ่านกระบวนการกรองตาม

ระบบของโรงงานเองเพื่อให้ได้น้ำหลังผ่านการกรองแล้วให้

เป็นไปตามคุณภาพน้ำสำหรับการบริโภคใช้งานในโรงงาน

ทั้งหมด กระบวนการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจาก

การใช้น้ำจึงมีการดูแล  ติดตามข้อมูลตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ

แหล่งที่มาของน้ำ (Recheck) การลดปริมาณการใช้ต่อ

หน่วยสินค้าที ่ผลิต (Reduce) การนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ 

(Reuse) และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle ) ทั ้งนี้

เพื่อให้การใช้น้ำคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้นอกจากบริษัทจะให้

ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำใช้ในโรงงานแล้ว ทาง

บริษัทฯยังคำนึง และตระหนักถึงความสำคัญกับน้ำที่ใช้

แล้ว นำมาบำบัดก่อนปล่อยออกจากโรงงาน เพื่อให้ได้

คุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปไปตามกฎหมาย รวมถึงไม่ส่งผล

กระทบต่อวิถีชีวิตของ สังคมรอบโรงงาน รวมถึงไม่ส่งผล

กระทบต่อแหล่งน้ำท่ีรองรับน้ำที่ท้ิงออกจากโรงงาน ดังนั้น

จึงได้มีกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นระบบ 

 

Recheck 

มีการติดตามทำสถิติข้อมูลเพื่อประเมินปริมาณการใช้   

ซึ ่งโดยปกติปริมาณการใช้ก็จะผันแปรตามปริมาณการ

ผลิตของโรงงาน   ในด้านของปริมาณโดยรวมที่หน่วยงาน

ที่เกี ่ยวข้องได้อนุญาตให้ทางโรงงานสูบน้ำขึ ้นมาใช้ได้   

ทางเราจะมีการประเมินและหากคาดว่าจะมีปริมาณการ

ผล ิตและม ีการใช ้น ้ำเพ ิ ่มมากข ึ ้น จะม ีการปร ึกษา

ตรวจสอบกับหน่วยงานดังกล่าว   เพื่อประเมินการขอรับ

การสูบเพิ ่มจากบ่อสูบเดิมหรือขอเพิ ่มจำนวนบ่อให้

เพียงพอกับความใช้งาน  และดำเนินการขออนุญาตให้

ถูกต้องตามระบบของทางราชการ    โดยไม่กระทบกับ

การใช้งานของชุมชน 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

Reuse  

น้ำที่ผ่านการใช้ในกิจกรรมการผลิตหลักซึ่งต้องเป็นนำ้ที่มี

ความสะอาดเป็นไปตามมาตรฐาน  น้ำที่มีการใช้ในจุด

ดังกล่าวทางเรามีการประเมินและมีการนำน้ำท่ีผ่านการใช้

แล้วในบางกระบวนการกลับมาใช้ใหม่โดยที่ไมม่ีผลกระทบ

กับคุณภาพสินค้าที่ผลิต 

 

 

 

 

 

Recycle 

แนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เป็นหนึ่งในมาตรการที่

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำใหม่  คือ  

น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วจะมีการบริหารจัดการ

นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ  ที่ไม่เกี่ยวข้อง

หรือสัมผัสโดยตรงกับการผลิตสินค้าเพื่อลดการใช้น้ำใหม่ 

 

ผลการดำเนินงาน 

ปี 2564  มีปริมาณการใช้น้ำ Reused เฉพาะในส่วนของ

โรงงานผลิตคิดเป็น 2.17% ของการใช้น้ำทั ้งหมดของ

โรงงาน 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

กิจกรรมต่างๆ สนับสนุนชุมชนและสังคม 

กิจกรรมองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%    

นอกจากจะมุ่งดำเนินงานด้านด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน   ของเพื่อพนักงานแล้ว   ยังคงมุ่งเน้นให้

พนักงานและครอบครัวมีความปลอดภัยในการขับขี่  ทั้งการขับขี่รถมา

ทำงานและในชีวิตประจำวัน   โดยมีการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยอย่าง

ต่อเนื่อง  ด้วยการติดป้านแบนเนอร์ เตือนการขับขี่  และสำรวจความ

เพียงพอของหมวกนิรภัยและดำเนินการจัดหามาให้ในราคาที่ไม่แพง

จนเกินไป   โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเครือข่ายลดอุบติเหตุ

และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  จัดให้  รปภ.  คอย

สอดส่องดูแลในช่วงของการเข้า  ออก  บริษัท ตลอดรวมถึงจัดให้มี

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบการสวมใส่หมวกนิรภัย แนวทางการรณรงค์ภายใต้แนวคิด อุบัติเหตุ 1 เจ็บป่วย 4  หมายถึง กรณี

สมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งหากได้รับอุบัติเหตุ จะมีคนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องจะได้รับความเดือดร้อนด้วยหลายคน ได้แก่ สามี/

ภรรยา บุตรญาติ และเพื่อนร่วมงาน เพื่อติดตามพฤติกรรมและช่วยย้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับ

พนักงานทุกคน  ผลการดำเนินกิจกรรมไม่พบพนักงานเกิดอุบัติเหตุ  บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตจากการขับข่ี 

 

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาสร้างอนาคตลูกหลาน  

การศึกษาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็ก เยาวชน 

บริษัทอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจ สนับสนุน

การศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของ

พนักงานซึ่งได้ทำเป็นประจำทุกๆปี   ถือเป็นการส่งเสริม สร้าง

ศักยภาพการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ตลอดรวมถึงเป็นการช่วยลด

ค่าใช้จ่ายสร้างขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนพนักงานของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําปี 2564 55



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต 

มุ่งทำความดีตอบแทนสังคม  โดยได้ร่วมกับสภากาชาด จังหวัดเชียงใหม่  ใน

การทำกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต  เป็นประจำทุกปี  โดยในปี 2564  ได้ร่วม

บริจาค  2  ครั ้ง  ได้โลหิต  19 ,200  ซีซี.  รวมยอดสะสมที่ได้ร่วมบริจาค   

417,700  ซีซ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมคัดกรองหาสารเสพติด  

 โดยงานปกครอง อำเภอสันทราย เพื่อเป็นการป้องปรามและช่วยเหลือติดตามบำบัดในกรณีที่ตรวจพบ ซึ่งมีการสุ่มกลุ่ม

พนักงานท่ีคาดว่ามีความเสี่ยงเพื่อมาตรวจหาสารเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําปี 2564 56



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

กิจกรรมตามจารีตประเพณี  

ทางบริษัทก็มีการดำเนินการตามกรอบปฏิบัติตามแนวทางวิถีใหม่ที่ทางภาครั ฐกำหนด  มีการสื่อสารประสานงาน  เพื่อให้

ชุมชนเข้าใจ  มั่นใจ  ว่าเราก็ถือเป็นบ้านหลังหนึ่งของชุมชน  ที่มีคนจากหลากหลายพื้นที่มาร่วมกันทำงานและมีการทำ

กิจกรรมร่วมกันตามจารีตประเพณีท้องถิ่นอยู่ร่วมกันภายใต้ความเข้าใจอย่างปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุโมงค์ฆ่าเช้ืออัตโนมัติถวายวัดสันทรายน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถวายเทียนพรรษา  ณ  วัดเจดีย์แม่ครัว 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

กิจกรรมสหกิจศึกษา 

ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดแรงงานค่อนข้างสูง บัณฑิตจึง

ต้องมีทักษะ เช่น ความรู้และทักษะในวิชาชีพ การทำงาน

อย่างเป็นระบบ การตัดสินใจและแก้ปัญหา มนุษยสัมพันธ์ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม 

การสื ่อสาร การนำเสนอ และการเป็นผู ้นำ ซึ ่งทักษะ

เหล่านี้สามารถเรียนรู ้และพัฒนาได้เมื่อปฏิบัติงานจริง 

เนื่องจากประสบการณ์จากการเรียนการสอน ในห้องเรียน

นั ้นอาจจะไม่เพียงพอ ดังนั ้น เพื ่อพัฒนาความรู ้และ

ความสามารถของบัณฑิต ทางบริษัท ได้เล็งเห็นว่า การ

จัดทำโครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 

ค ือการเน ้นการศ ึกษาแบบปฏิบ ัต ิงานจร ิงในสถาน

ประกอบการ เสมือนเป็นพนักงาน (ช่ัวคราว) จะเสริมสรา้ง

และพัฒนาทักษะด้านต่างๆแก่นักศึกษา และ จะทำให้

บริษัทสามารถคัดเลือกบุคลากรรุ ่นใหม่ อีกทั้งยังได้รับ

ความรู้ ทักษะ  เทคนิคตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ จาก

กลุ่มนักศึกษามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานของ

องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพได้   อาทิ  การใช้เครื่องจักร 

เครื่องมือ หรือวิทยาการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต เป็นต้น ทั้งนี ้ บริษัทยังมีเป้าหมายการจัดทำ

โครงการต่อเนื่องทุกๆปี เพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษา

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพ และ มี

คุณลักษณะตรงตามความต้องการขององค์กรและสังคม 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสรรหาบุคลากรในเชิงรุก สามารถคัดเลือก สรรหา

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของ

องค์กร มาทดแทน สืบทอดตำแหน่งงานขององค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อนำองค์ความรู้ในสถานศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนากระบวนการดำเนินงานของ          

องค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. เพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัด

ชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง 

4. เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานทำ ได้คัดเลือกบุคลากรที่

ต้องการตามความเหมาะสมของตำแหน่งงานส่งเสริม และ

สนับสนุน การพัฒนานักศึกษาในการเตรียมพร้อมเข้าสู่

โลกแห่งการทำงาน 

 

ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ  

1. ได้เร ียนรู ้และได้ร ับประสบการณ์ นอกเหนือจาก

ห้องเรียน 

2. ได้เสริมทักษะทางด้านการนำเสนอ การสื่อสารข้อมูล 

การมีมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง และการทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น 

3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมี

ความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น 

4. มีโอกาสได้ร ับการคัดเลือกเข้าทำงานก่อนสำเร็จ

การศึกษามากกว่านักศึกษาท่ีไม่มีประสบการณ์การทำงาน

มาก่อน 

 

ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ 

1. เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กรและทำให้องค์กร

เป็นที่รู้จักต่อบุคคลภายนอกมากขึ้น  

2. สามารถนำโครงงานสหก ิจศ ึกษามาปร ับใช ้ ใน

กระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กรได้ 

3.  สามารถค ัด เล ือกบ ุคลากรร ุ ่ น ใหม ่ท ี ่ ม ีความรู้

ความสามารถตรงตามตำแหน่งงานมาทดแทนบุคลากรที่

เกษียณอายุการทำงานได้ 

4. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถนำค่าใช้จ่าย

ที ่เกิดขึ ้นจากการดำเนินการสหกิจศึกษามาลดหย่อน

ค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง   
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ประโยชน์ที่สถานศึกษาได้รับ 

1. ได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ

สอน 

2. สถาบันได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 

3. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับ

สถานประกอบการ 

4. ผลิตบัณฑิตได้ตรงกับตลาดแรงงาน 

จากการดำเนินโครงการดังกล่าว  ในปี  2564  บริษัทฯ 

รับนักศึกษาเข้ามาในโครงการจำนวน  4  ราย  จาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   และสามารถพัฒนากระบวนการ

ทำงาน จากงานวิจัยของนักศึกษา  จำนวน 4 เรื่อง   และ

รับนักศึกษาหลังจบการศึกษาเข้าทำงานต่อเนื่องกับทาง

บริษัทได้เลยจำนวน   1  ราย 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

กิจกรรมคัดแยกขยะ 

บริษัทตระหนักในปัญหาสิ่งแวดลอ้มท่ีเกิดจากการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ ถึงแม้เราจะ

ไม่ใช่องค์กรที่ใหญ่โตแต่เราก็มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม  โดยได้ทำกิจกรรม

จัดการคดัแยกขยะที่เกดิขึ้นแล้วเข้าสู่ระบบรไีซเคลิ เพื่อลดการปนเปือ้นไปในระบบนิเวศ  

เศษที่เกิดจากกระบวนการผลติสินค้าของ

โรงงาน  ส่วนใหญ่จะเป็นเศษจากผลิตผลจาก

พืชซึ่งสามารถใช้ประโยชน์โดยการนำไปเป็น

อาหารสตัว์ได้  ซึ่งโรงงานได้ประสานความ

ร่วมมือกับกลุม่เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมในพ้ืนท่ี  

ในการรับเศษดังกล่าวไปเป็นอาหารสัตว์  

เศษขยะทั่วไป โรงงานไดด้ำเนินกิจกรรมคดั

แยก โดยได้จัดเตรียมถังขยะสำหรบัให้

พนักงานแยกท้ิงตามชนิดของขยะ ลดปรมิาณ

ขยะที่ต้องจัดการโดยการฝังกลบและบางชนิด

มีการนำกลบัมาใช้ใหม่  
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ในรอบการดำเนินงานปี 2564  ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งถือเป็นโรคอุบัติใหม่ส่งผลกระทบกับทุก

ภาคส่วนอุตสาหกรรม  ความเป็นอยู่และรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชากรทั่ วโลก บริษัทก็ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้รับ

ผลกระทบจากโรคดังกล่าว   ได้ดำเนินมาตรการเพื่อเป็นการดูแลเพื่อนพนักงานและให้ส่งผลกระทบกับชุมชนให้น้อยที่สุด   

โดยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐกำหนดมาตรการ Bubble&Seal  รวมถึงการปิดโรงงานชั่วคราว ซึ่งถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

เพื่อให้พนักงานได้พัก  กักตัวอยู่  ณ  จุดที่กำหนด   ป้องกันการเคลื่อนย้ายอันอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค  ยึดหลัก

ปฏิบัติตามแนวทางที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนแนวทางต่างๆ เพื่อให้มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้

น้อยที่สุด 

การออก
ประกาศบริษัท
ที่สอดคล้องกับ
ภาครัฐเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติ

ส าหรับ
พนักงานทุก

กลุ่ม

ก าหนด
มาตรการให้
พนักงานบ้าง
กลุ่มท างานท่ี

บ้าน 
( Work From 

Home)

มาตรการเวลา
การท างาน
แบบยึดหยุ่น 
ยึดหลักการ
ป้องกันการ
แพร่ระบาด

ของโรค

สวัสดิการการ
ดูแลพนักงานท่ี
ได้รับผลกระทบ
จากโรคระบาด
ร่วมกับภาครัฐ

การประสาน
หลักปฏิบัติกับ

หน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อมา
ด าเนินการการ
อย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว

การตรวจด้วย 
RT PCR เพื่อ
ป้องกันและ
ติดตามด้วย 
ATK กับ

พนักงานและผู้
มีส่วนได้เสีย ที่
เข้ามาติดต่อ
งานในโรงงาน

  มาตรการดำเนินงาน 

การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
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\ 

ผ่านการประเมิน สถานประกอบการ สำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ หรือโรงงาน 
ขนาดใหญ่ สะอาดปลอดภัย ป้องกัน covid-19 
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กิจกรรม 

➢ Supplier เกษตรกร และผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาติดต่องานในโรงงาน  กำหนดให้มีการกรอกแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 

➢ กำหนดจุดพักช่ัวคราวสำหรับกลุ่มรถขนส่งและผู้ที่เข้ามาติดต่องาน แยกต่างหากออกจากจุดพักของพนักงาน 

➢ กำหนดจุดพักและเวลาพักของพนักงานในโรงงานของแต่ละแผนกแยกออกจากกัน  เพื่อป้องกันกรณีมีการระบาดจะได้แยกกักตัว

ตามแต่ละส่วนงานได้ 

➢ กำหนดจุดทำงานเฉพาะสำหรับกลุ่มเสี่ยงเพื่อติดตามอาการ  แยกต่างหากจากพนักงานท่ัวไป 

➢ ให้พนักงานในโรงงานท้ังหมดสวมใส่ผ้าปิดปาก 2 ช้ัน และมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง 

➢ ทำความสะอาดพื้นท่ีทำงาน พื้นที่น่ังพักและที่เกี่ยวข้องโดยการพ่นสารฆ่าเช้ือวันละ 4  ครั้ง 

➢ ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการ D-M-H-T-T-A  ตามที่หน่วยงานภาครัฐแนะนำ 

➢ ตั้งกลุ่มประสานงานท่ีเป็นตัวแทนบริษัทและภาครัฐ  เพื่อติดตาม ประสานงาน  แนวทางปฏิบัติที่รวดเร็ว  ถูกต้อง 

➢ ตรวจติดตามเฝ้าระวังด้วยระบบ ATK  ตามแผนการทำงานของโรงงาน 

➢ จัดหาและฉีดวัคซีน ชิโนฟาร์ม ให้กับพนักงานในส่วนท่ีรอโควต้าวัคซีนจากภาครัฐท้ังหมด 100% 

 

วัตถุดิบกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม ภายใต้นโยบายและ

แนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าให้มีความเที่ยงธรรม โดยมีการกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าเกษตรกรที่มีศักยภาพตาม

ระเบียบข้อบังคับที่เกี ่ยวข้อง มีแนวทางส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพคู้ค้าตามระบบ Contact Farming เพื่อ

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม  มีส่วนในการช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรคู่ค้า

ในท้องถิ่นในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 7,700 ครอบครัว ตลอดรวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกของเกษตรกร ถือเป็นการ

ช่วยสร้างงานพัฒนาชุมชกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรที่ปลูกและส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานเรา เป็น

ประจำ 
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สร้างงาน – รายได้ กับชุมชน

เกษตรกรปลูกถ่ัวแขก-ถั่วพุ่ม  ( ครอบครัว )

ปี  2562

จ านวน

3,973
ครอบครัว

ปี  2563

จ านวน

3,161
ครอบครัว

ปี  2564

จ านวน

2,826
ครอบครัว

สร้างงาน – รายได้ กับชุมชน

เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวาน  ( ครอบครัว )

ปี  2562

จ านวน

2,648
ครอบครัว

ปี  2563

จ านวน

3,222
ครอบครัว

ปี  2564

จ านวน

2,826
ครอบครัว

สร้างงาน – รายได้ กับชุมชน

เกษตรกรปลูกถ่ัวแระ  ( ครอบครัว )

ปี  2562

จ านวน

1,849 ครอบครัว

ปี  2563

จ านวน

2,108 ครอบครัว

ปี  2564

จ านวน

2,292ครอบครัว
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อบรมให้ความรู้ ดูแลตรวจแปลงปลูกของเกษตรกรลกูไร ่ ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานสำหรับส่งเข้าโรงงานผลิต..... 

เติบโต เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน 
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัทฯท้ังที่เกี่ยวกับการเงินและมิใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงกับความเป็น

จริง เช่ือถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งบริษัทฯได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด บริษัทฯจึงมอบหมายให้ นาย

เทวินทร์ รุ ่งรัตนพิทักษ์ เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์  ทำหน้าที่ติดต่อสื ่อสารกับผู ้ลงทุนสถาบัน ผู ้ถือหุ้น 

นักวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง โดยผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของบริษัทฯได้ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com หรือติดต่อ

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

 

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯมีแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทิศทางและเป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสอดคล้องต่อการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดรับกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตและ

พัฒนาอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงสรุปการดำเนินงานหลักในด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 

 

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

ในปี 2564 บริษัทฯมีผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ สามารถแบ่งปันคุณค่าด้านเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้

ดังต่อไปนี้ 

 

รายการ มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)* 

รายได้จากการขาย ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 1,055.59 

เงินเดือนและค่าแรง เพื่อตอบแทนพนักงาน** 221.14 

ค่าฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเพ่ิมศักยภาพและคุณค่าของพนักงาน 0.31 

ภาษีต่าง ๆ ที่จ่ายให้กับภาครัฐอันจะใช้ไปในการพัฒนาประเทศต่อไป*** 0.71 

 

* ข้อมูลจากงบการเงินบริษัท ปี2564 

** ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม 

           *** ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

 

 

 

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint)               
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ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศค่อนข้างมาก  โลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น   Cm   ถือเป็นหนึ่งในองค์กรเล็กๆที่อยู่

ภายใต้โลกใบนี้   เรามุงมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  ศึกษาข้อมูลดำเนินกิจกรรม

การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด   ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจากกิจกรรมการใช้พลังงานทดแทน  โดยมี

การติดตั้ง  Solar  Roof  Top  ขนาดกำลัง   2.47  เมกกะวัตต์ ในช่วงปลายปี  2563   และเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

ทดแทนแสงอาทิตย์ตั้งแต่ต้นปี  2564 เป็นต้นมา  สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้   3,435,464  kwh/ปี   เพื่อใช้งานในโรงงาน

ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่น  คิดเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้   1,638,716.33 กิโล

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีจากการใช้พลังงานทดแทน   

หมายเหตุ : อ้างอิงจากการคำนวณหน้าเวปไซต์ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โดย กลไกลลดก๊าซเดือน

กระจก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

website :  http://ghgreduction.tgo.or.th/th/calculation/less-calculate-document/less-energy.html 
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4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ภาพรวมผลการดำเนินงาน 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ในช่วงครึ่งปีแรก สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวจากสถานการณ์โรคระบาด  COVID-19 

อย่างไรก็ตาม ระดับการฟื้นตัวมีความแตกต่างกันระหว่างประเทศต่างๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมการระบาด 

ความเร็วของการฉีดวัคซีน และมาตรการภาครัฐท่ีมีขนาดแตกต่างกันเป็นสำคัญ จากการที่มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของรัฐ

ที่จะเริ่มทยอยหมดอายุลง ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 

รวมถึงปัญหา Supply-Chain Disruption ที่ปรับตัวรุนแรง ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมการขนส่งและค้าขายระหว่างประเทศเกิด

ความติดขัด ทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครั้ง  

สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 ขยายตัวในระดับต่ำ จากผลกระทบของการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ภาคการส่งออกของไทยปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ส่วนการบริโภคและการลงทุน

ในประเทศยังคงหดตัวต่อเนื่อง สะท้อนภาวะเศรษฐกิจท่ียังเปราะบางและซบเซา และในไตรมาสสุดท้ายของปี การแพร่ระบาด

ของ COVID-19 สายพันธ์ุ Omicron ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศปรับตัวชะลอลง  

สถานการณ์เศรษฐกิจของคู่ค้าที่สำคัญคือประเทศญี่ปุ่นในปี 2564 ที่ฟ้ืนตัวอย่างช้าๆในช่วงครึ่งปีแรกจากการขอความร่วมมือ

จากภาครัฐให้ประชาชน work from home การปิดโรงเรียน การขอความร่วมมือในการหยุดการให้บริการของร้านค้า 

ร้านอาหาร ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว และทำให้การบริโภคภาคครัวเรือนลดลง รวมถึงอัตราการฉีดวัคซีนท่ีถือว่าต่ำกว่าประเทศ

อื่นๆที่อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว แม้ในช่วงไตรมาสที่ 3 จะฟื้นตัวได้จากการที่รัฐบาลเร่งดำเนินการฉี ดวัคซีนให้กับ

ประชาชน ซึ่งทำให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในไตรมาส 4 โดยการบริโภคของประชาชน และภาค

ครัวเรือนจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในไตรมาสสุดท้าย การจัดการแข่งขัน Olympic ไม่ได้ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของญี่ปุ่นมากนัก เนื่องจากเป็นการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวด 

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐอ่อนค่าต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 โดยแตะระดับ 33.38 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาสที่ 4 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากสถานการณ์การระบาดของ  Covid-19 ใน

ประเทศ ขณะที่ในฝั่งค่าเงินดอลลาร์ฯ มีแรงหนุนเพิ่มเติมหลังธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณทยอยลดมาตรการผ่อนคลายทาง

การเงิน และเตรียมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2565 โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 

2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.98 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 31.29 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ     

บริษัทมีรายได้รวมจากการขายตามงบการเงินรวม ลดลงเล็กน้อยเป็น 1,055.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขายปี 2563 ที่มี

มูลค่า 1,096.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 3.73 จากปริมาณขายสินค้าที่ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ในประเทศคู่ค้าที่สำคัญ และปริมาณขายในประเทศท่ีลดลง บริษัทมีผลกำไรขั้นต้น 107.48 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
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27.14 จากปีก่อน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2564 ร้อยละ 10.18 ลดลงจากอัตรากำไรขั้นต้นปี 2563 ที่ร้อยละ 13.45 

ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ปรับตัวสูงขึ้นจากบริษัทย่อย ค่าขนส่งท่ีปรับตัวสูงข้ึนจากราคาน้ำมัน ปัญหาการ

ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ทำให้ต้นทุนค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ในสถานประกอบการ ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 80.88 ล้านบาท ลดลงจากผลกำไร 1.15 ล้านบาทในปี

ก่อน อัตราขาดทุนสุทธิในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 7.66 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับอัตราขาดทุนกำไรสุทธิใน 2563 ท่ีร้อยละ 0.10 

ผลการดำเนินงานของบริษัทมีการเปลีย่นแปลงอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าร้อยละ 20 โดยมีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 7,143.79 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากปัจจัยหลักของปริมาณขายสินค้าที่ลดลง จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ 

COVID-19 แม้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐจะอ่อนค่าลงเล็กน้อย ต้นทุนขายในงบการเงินรวมลดลงเล็กน้อย 

แต่มีสัดส่วนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับยอดขาย อันเนื่องมาจากต้นทุนขายของบริษัทย่อยที่ยังมีต้นทุนส่วนที่ยังดำเนินการไม่ได้ตาม

กำลังการผลิต ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อย ค่า

ขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมัน ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ทำให้ต้นทุนค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้น รวมถึง

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสถานประกอบการ รวมถึงการตั้งสำรองเงินมัดจำการจะ

เช่าท่ีดินที่เมียนมาร์ ภายหลังการยกเลิกการลงทุน 25.36 ล้านบาท บริษัทจึงมีอัตรากำไรสุทธิลดลงอย่างมีนัยสำคัญ  

บริษัทมีรายการที่มิได้เกิดขึ้นประจำในงบการเงินประจำปี 2564 ได้แก่การด้อยค่าทรัพย์สินทางการเงิน ซึงเกิดจากการยกเลิก

การลงทุนในโครงการที่ประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อผลการดำเนิ นงานของ

โครงการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้บริษัทอาจถูกยึดเงินมัดจำค่าเช่าที่ดิน 30% คิดเป็นมูลค่า 7,607,685 บาท ซึ่งเป็นไป

ตามที่บริษัทได้เคยเปิดเผยเง่ือนไขในสารสนเทศการไดม้าซึ่งสินทรพัย์ ต่อมาภายหลังการเจรจากับผูจ้ะให้เช่าท่ีดินและบรษิัทได้

ประเมินถึงมูลค่าที่จะได้รับคืนของลูกหนี้รับคืนเงินมัดจำส่วนที่เหลือ โดยพิจารณาจากสถานการณ์การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ

ในสาธารณรัฐเมียนมาร์และประเมินความสามารถในการชําระคืนของลูกหนี้รายดังกล่าว ซึ่งยังไม่สามารถประเมินได้ในปัจจบุนั 

เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินปัจจุบันของลูกหนี้ดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้พิจารณาว่า

อาจเป็นข้อบ่งชี้ในการด้อยค่า บริษัทจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้รับคืนเงินมัดจำไว้เป็นจำนวนเงิน

รวม 25,358,949 บาท 

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีเพียงการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่มีผล

บังคับใช้ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ   

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2565 มีดังต่อไปนี้  

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ที่เริ่มแพร่ระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก อาจ

ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจหดตัวอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศคู่ค้าที ่สำคัญอย่างประเทศญี่ปุ่น 

รวมถึงมาตรการ Social Distancing เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ที่ทำให้กิจกรรมการบริโภคนอกบ้านอาจ

ลดลง แต่การบริโภคภายในครัวเรือนอาจปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบได้ทั้งในด้านบวกหรือลบต่อ
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ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าโดยรวม อย่างไรก็ตามความเร็วในการฉีดวัคซีนให้กับประชากร รวมถึงมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ อาจช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น 

2. สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรัฐ 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก อาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ของบริษัท ในขณะที่ค่าเงินเยนมีแนวโน้ม

แข็งค่าขึ้น อาจส่งผลต่อต้นทุนการนำเข้าสินค้าของคู่ค้าที่ลดลง 

3. ค่าขนส่งปรับตัวสูงข้ึนจากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลก รวมถึงปัจจัยเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าที่ขาด

แคลน ส่งผลให้ค่าระวางเรือสูงขึ้น เป็นปัจจัยกดดันเรื่องต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ซึ่งคาดว่าสถานการณ์นี้อาจ

ยังคงอยู่ไปจนถึงช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2565 

สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน 

โครงสร้างรายได้ 

1. รายได้จากการขาย 

แหล่งที่มาของรายได้หลักยังคงมาจากการขายสินค้าประเภทพืชผักแช่เยือกแข็ง เช่น ถั่วแระแช่แข็ง ถั่วแขกแช่แข็ง ข้าวโพด

หวานแช่แข็ง ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และผักรวมแช่แข็ง โดยรายได้จากการขายตามงบการเงินจำแนกตามโครงสร้างการขาย

ได้ดังนี้ 

รายได ้ มูลค่า (ล้านบาท) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 

2562 2563 2564 2563 2564 

รายได้จากการขายต่างประเทศ 1,092.29 1,022.83 989.59 (6.36) (3.25) 

รายได้จากการขายในประเทศ 70.97 73.69 66.00 3.83 (10.44) 

รายได้รวมจากการขาย 1,163.26 1,096.53 1,055.59 (5.74) (3.73) 

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 1,055.59 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากการขายต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ  

93.75 ของรายได้รวมจากการขาย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัดส่วนร้อยละ 93.28 ในปี 2563 โดยบริษัทมีรายได้จากการขายใน

ประเทศในปี 2564 คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 6.25 ของรายได้รวม ลดลงจากอัตราส่วนรายได้จากการขายในประเทศในปี 

2563 ที่ร้อยละ 6.72 

รายได้รวมจากการขายในปี 2564 เทียบกับรายได้รวมจากการขายในปี 2563 ที่มีมูลค่า 1,096.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

ลดลงร้อยละ 3.73 อันเป็นผลมาจากปริมาณขายต่างประเทศท่ีลดลงจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศคู่ค้าที่

สำคัญคือประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกับปริมาณขายในประเทศท่ีลดลงจากสถานการณ์เดียวกัน 
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2. รายได้อื่น 

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้อื่น 8.54 ล้านบาท ลดลงจากรายได้อื่นในปี 2563 ที่ 8.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 0.52 

โดยมีสาเหตุหลักจากการขายทรัพย์สินท่ีไม่ได้ใช้งานในปีก่อน 

ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2564 มีมูลค่า 948.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.09 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีมูลค่า 949.01 ล้าน

บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยดังนี้ 

• ปริมาณขายลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน 

• ต้นทุนโสหุ้ยการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ ้น เมื ่อเทียบกับปี 2563 จากต้นทุนค่าวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตทาง

การเกษตร ที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงภาวะภัยแล้งในช่วงการเพาะปลูกที่ส่งผลต่อผลผลิตในช่วงต้นไตรมาส 3 

รวมถึงค่าน้ำมันเตาที่ปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามค่าไฟฟ้า

ลดลงจากการใช้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตจาก Solar Roof 

• ต้นทุนขายของบริษัทย่อยมีต้นทุนจากกำลังการผลิตที่ถูกทิ้งว่างเปล่า จากการผลิตที่ยังไม่ได้ตามแผนกำลัง

การผลิต 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2564 เท่ากับ 161.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที ่133.36 ล้านบาท 

หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.86 โดยมีปัจจัยหลักจากต้นทุนค่าขนส่งสินค้าปรับตวัสูงข้ึนจากราคาน้ำมันโลก และค่าระวางเรือที่สูงข้ึน

ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจากสถานการณ์ตู้ขนส่งสินค้าขาดแคลน นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการทำ Bubble and Seal 

และค่าใช้จ่ายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานประกอบการที่สูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการตลาด

สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทภายใต้ Brand Benas และ Cornista   
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อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 

 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2564 ลดลงเป็นร้อยละ 10.18 จากร้อยละ 13.45 ในปี 2563 และมีอัตราขาดทุนสุทธิ

จากการดำเนินงานในปี 2564 ลดลงเป็นร้อยละ -5.14 จากอัตราขาดทุนจากการดำเนินงาน ร้อยละ -0.23 ในปี 2563 อันเป็น

ผลมาจากปริมาณขายที่ลดลง ในขณะที่ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงขึ้น และมีผลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี่ยน 9.08 ล้านบาทเมื่อเทียบกับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 25.23 ล้านบาทในปีก่อน  

 

กำไรสุทธิ 

 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 เท่ากับ 80.88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7,143.79 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2563 

ที่ 1.15 ล้านบาท โดยมีอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 7.66 เทียบกับอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 0.10 ในปี 2563 บริษัทมีผลการ

ดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าร้อยละ 20 โดยมีปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อกำไรสุทธิ จากปริมาณการขายที่ลดลงจาก

สถานการณ์ COVID-19 ในขณะที่ต้นทุนขายของบริษัทย่อยรวมต้นทุนจากกำลังการผลิตที่ถูกทิ้งว่างเปล่า เนื่องจากการผลิตที่

ยังไม่ได้ตามแผนกำลังการผลิต แม้บริษัทจะสามารถลดค่าไฟฟ้าในการผลิตที่ลดลงจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก Solar Roof 

นอกจากน้ี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทย่อย และจากต้นทุน

การขนส่งท่ีปรับตัวสูงข้ึนจากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้น และจากค่าระวางที่ปรับตัวสูงข้ึน ในช่วงที่ขาดแคลนตู้

สินค้า นอกจากน้ี บริษัทมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็นเงินมัดจำที่ดินที่เมียนมาร์  
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ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ มูลค่า (ล้านบาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 

รายได้จากการขาย 1,163.26 1,096.53 1,055.59 (8.08) (5.74) (3.73) 

ต้นทุนขาย 1,021.76 949.01 948.11 0.28 (7.12) (0.09) 
กำไรขั้นต้น 141.50 147.52 107.48 (42.61) 4.26 (27.14) 
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น 39.21 (25.23) (9.08) 104.50 (164.35) 64.01 
รายได้อื่น 7.84 8.59 8.54 (34.84) 9.49 (0.52) 

กำไรก่อนค่าใช้จ่าย 188.55 130.87 116.02 (31.58) (30.59) (11.35) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 150.91 133.36 161.81 (7.16) (11.63) 21.33 
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักตน้ทุนทาง
การเงินและภาษ ี

37.64 (2.49) (54.24) (64.83) (106.62) (2,078.34) 

กำไรสุทธิ 34.76 1.15 (80.88) (64.34) (96.70) (7,143.79) 

กำไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี คา่เสื่อม และ
ค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 

91.87 56.36 5.59 (43.68) (38.65) (90.08) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน 206.66 127.19 (59.73) 412.75 (38.45) (53.04) 

กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.003 (0.173) 
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.70 3.60 3.46 

 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2562 2563 2564 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 14.85 12.42 3.48 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่า) 7.32 3.13 0.80 

อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 12.16 13.45 10.18 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 3.61 -0.23 -5.14 

อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 2.99 0.10 -7.66 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 2.45 0.08 -6.01 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 2.42 -0.16 -5.08 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.10 0.11 0.27 
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ฐานะทางการเงินของบริษัท 

สินทรัพย ์

 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่า 1,664.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวมในปีก่อนท่ี 

1,517.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.70 โดยมีปัจจัยหลักจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัท

ย่อย เช่นเดียวกับสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น 38.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.54 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 15.01 ล้าน

บาท เป็น 93.31 ล้านบาท โดยบริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อลูกหนี้สงสัยจะสูญไว้เท่ากับจำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บ

จากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และฐานะของลูกหนี้ในปัจจุบัน ในปีท่ีผ่านมาลูกหนี้ส่วนใหญ่ของ

บริษัทสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดระยะเวลา 

หนี้สิน 

 บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่า 346.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 199.39 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 136.01 โดยมีปัจจัยหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 141.61 ล้านบาท ท่ีเป็นผลมาจากการลงทนุ

ในบริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซแอนด์ดราย จำกัด และชำระเงินกู้ยืมซึ่งเป็นภาระเดิมของบริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซแอนด์ดราย จำกัด 

รวมถึงเจ้าหนี้การค้าของบริษัทย่อยเพื่อดำเนินงานทางธุรกิจต่อไป  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและมีภาระผูกพันด้านหนี้สินนอกเหนือจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อ

เกษียณอายุ ประกอบไปด้วย  

• สัญญาซื้อลิขสิทธ์ิการใช้โปรแกรมและว่าจ้างท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดังกล่าวประมาณ 0.25 ล้านบาท 

• บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการเป็นจำนวนเงิน

ประมาณ 10.42 ล้านบาท 

• บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างผู้รับเหมาสำหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้ง

เครื่องจักร เป็นจำนวนเงิน 3.24 ล้านบาท 

• บริษัทย่อยทำสัญญาซื้อแก๊สกับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 5 ปี โดยเรียกเก็บค่าแก๊สตามเง่ือนไข

ที่ระบุไว้ในสัญญา 

บริษัทสามารถชำระหนี้สินในงบดุลและจากภาระผูกพันดังกล่าวได้เนื่องจากการมีสภาพคล่องที่เพียงพอ โดยในปี 2564 บริษัท

มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.48 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 0.80 เท่า จากปริมาณสินทรัพย์ที่ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์

หมุนเวียน 

บริษัทไม่มีข้อพิพาท หรือการถูกฟ้องร้องที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
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บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,318.83 ล้านบาท ลดลงจาก 1,371.04 ล้านบาท เมื่อเทียบ

กับปีก่อน คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.81 โดยบริษัทมีผลกำไรสะสมในส่วนท่ียังไม่ได้จัดสรรลดลงจาก 901.60 ล้านบาท ในปี 2563 

เป็น 803.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 10.86 และบริษัทมีองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการบันทึก

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด มูลค่า -5.06 ล้านบาท ซึ่ง

เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

กระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน 

บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปการดำเนินงานสำหรับปี 2564 จำนวน 59.73 ล้านบาท เทียบกับกระแสเงินสดได้มาการดำเนินงาน

สำหรับปี 2563 จำนวน 122.94 ล้านบาท ลดลง 182.67 ล้านบาท เนื่องมาจากซื้อผลผลิตทางการเกษตรในฤดูกาลเพาะปลูก

นี้ท่ีมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รวมถึงการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าของบริษัทย่อยเพื่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากน้ีบริษัท

ได้มีการจ่ายเงินสดเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ 62.60 ล้านบาท  

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2564 ที่ 3.48 เท่า ลดลงจาก 12.41 เท่าในปี 2563 จากการจัดกลุ่มหนี้สินหมุนเวียนของ

บริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทยังคงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งมีอัตราส่วนร้อยละ 51.37  ในขณะที่

บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพียงร้อย 14.75 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า จึงถือได้ว่ามีสภาพคล่องที่เพียงพอ  

บริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน แต่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เป็นภาระหนี้ของ

บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซแอนด์ดราย จำกัด ที่บริษัทไปลงทุนในไตรมาส 2 ปี 2564 โดยบริษัทมีสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เป็น 0.27 เท่า 
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ตารางสรุปฐานะทางการเงินที่สำคัญ 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ สัดเส่วนต่อสินทรัพย์รวม 

2562 2563 2564 2563 2564 2562 2563 2564 

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่า 180.33 147.61 196.12 (18.14) 32.86 11.64 9.73 11.78 

ลูกหนี้รวม 126.99 100.21 116.11 (21.09) 15.87 8.20 6.60 6.97 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 13.60 6.93 0 (49.04) 100.00 0.88 0.46 0.00 

สินค้าคงเหลือ 499.86 461.11 499.73 (7.75) 8.38 32.26 30.38 30.02 

สินทรัพย์สัญญาอนพุันธ ์ 0.00 24.68 1.41 - (94.29) 0.00 1.63 0.08 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 191.21 241.51 41.88 26.31 (82.66) 12.34 15.91 2.52 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,011.99 982.06 855.26 (2.96) (12.91) 65.32 64.71 51.37 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 425.48 455.56 727.14 7.07 59.61 27.46 30.02 43.68 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 111.80 80.02 82.43 (28.42) 3.01 7.22 5.27 4.95 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 537.28 535.59 809.57 (0.32) 51.15 34.68 35.29 48.63 

สินทรัพย์รวม 1,549.27 1,517.64 1,664.83 (2.04) 9.70 100.00 100.00 100.00 

หนี้สินหมุนเวียน 68.14 79.10 245.53 16.08 210.40 4.40 5.21 14.75 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 71.26 67.50 100.47 (5.26) 48.84 4.60 4.45 6.03 

หนี้สินรวม 139.40 146.61 346.00 5.17 136.00 9.00 9.66 20.78 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,409.87 1,371.04 1,318.83 (2.75) (3.81) 91.00 90.34 79.22 
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4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีอ่าจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมี

นัยสำคัญในอนาคต 

 ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2565 มีดังต่อไปนี้  

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ที่เริ่มแพร่ระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก อาจ

ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจหดตัวอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศคู่ค้าที ่สำคัญอย่างประเทศญี่ปุ่น 

รวมถึงมาตรการ Social Distancing เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ที่ทำให้กิจกรรมการบริโภคนอกบ้านอาจ

ลดลง แต่การบริโภคภายในครัวเรือนอาจปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบได้ทั้งในด้านบวกหรือลบต่อ

ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าโดยรวม อย่างไรก็ตามความเร็วในการฉีดวัคซีนให้กับประชากร รวมถึงมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ อาจช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น 

2. สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรัฐ 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก อาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ของบริษัท ในขณะที่ค่าเงินเยนมีแนวโน้ม

แข็งค่าขึ้น อาจส่งผลต่อต้นทุนการนำเข้าสินค้าของคู่ค้าที่ลดลง 

3. ค่าขนส่งปรับตัวสูงข้ึนจากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลก รวมถึงปัจจัยเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าที่ขาด

แคลน ส่งผลให้ค่าระวางเรือสูงขึ้น เป็นปัจจัยกดดันเรื่องต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ซึ่งคาดว่าสถานการณ์นี้อาจ

ยังคงอยู่ไปจนถึงช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2565 
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4.3 ข้อมูลทางการเงินทีส่ำคัญ 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564   
           (หน่วย : ล้าน
บาท) 

 

สินทรัพย์ 

ปี 

2562 % 2563 % 2564 % 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
180.33 

 
11.6 

 
147.61 

 
9.7 

 
196.12 

 
11.8 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 191.21 12.3 241.51 15.9 41.67 2.5 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 109.32 7.1 78.29 5.2 93.31 5.6 

ลูกหนี้ชาวไร ่ 17.62 1.1 21.92 1.4 22.80 1.4 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 13.60 0.9 6.93 0.5 - - 

สินค้าคงเหลือ 499.86 32.3 461.11 30.4 499.73 30.0 
สินทรัพย์สญัญาอนุพันธ ์ - - 24.68 1.6 1.41   0.1 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - - - - 0.22 - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,011.99 65.3 982.05 64.7 855.26 51.4 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 37.50 2.4 - - - - 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 22.13 1.4 22.13 1.5 22.13 1.3 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 425.48 27.5 455.56 30.0 727.14 43.7 

เงินมัดจำค่าเช่าท่ีดิน 25.36 1.6 25.36 1.7 - - 
ค่าความนิยม - - - - 19.07 1.1 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 9.69 0.6 8.73 0.6 7.43 0.5 
สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี 15.03 1.0 19.72 1.3 28.76 1.7 

ภาษีเงินไดร้อขอคืน - - 1.93 0.1 2.97 0.2 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2.09 0.1 2.16 0.1 2.07 0.1 

รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 537.28 34.7 535.59 35.3 809.57 48.6 

รวมสินทรัพย์ 1,549.27 100.0 1,517.64 100.0 1,664.83 100.0 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 

ปี 

2562 % 2563 % 2564 % 

หนี้สินหมุนเวียน 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก 
สถาบันการเงิน     11.06 0.7 
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 54.73 3.5 74.31 4.9 65.44 3.9 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนท่ี
ครบกำหนดชำระในหนึ่งป ี     4.69 0.3 

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนท่ีจัดเป็นหนีส้ิน
หมุนเวียน     141.61 8.5 
หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีครบกำหนด
ชำระในหนึ่งปี 

 
1.57 

 
0.1 

 
1.25 

 
0.1 

 
3.63 

 
0.2 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นส่วนท่ีครบ
กำหนดชำระในหนึ่งป ี     2.14 0.1 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย 8.27 0.5 - - - - 
หนี้สินสญัญาอนุพันธ ์ - - 0.02 0.0 10.61 0.6 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3.57 0.2 3.52 0.2 6.35 0.4 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 68.14 4.4 79.10 5.2 245.53 14.7 
หนี้สินไม่หมุนเวยีน 
หนี้สินตามสญัญาเช่า 

 
1.93 

 
0.1 

 
0.68 

 
0.1 

 
10.86 

 
0.7 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น - - - - 23.63 1.4 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 69.33 4.5 66.82 4.4 65.98 4.0 
         รวมหนี้สินไมห่มุนเวียน 71.26 4.6 67.50 4.5 100.47 6.10 

รวมหนี้สิน 139.40 9.0 146.60 9.7 346.00 20.8 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนเรียนหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
ทุนจดทะเบียน 381,145,725 หุ้น  
ในปี 2562-2564  
หุ้นท่ีออกและชำระแล้ว 381,145,725 หุ้น  
ในปี 2562-2564 381.15 24.6 381.15 25.1 381.15 22.9 
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 68.0 4.4 68.0 4.5 68.0 4.1 
กำไรสะสม 
      -จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย 

 
38.11 

 
2.5 

 
38.11 

 
2.5 

 
38.11 

 
2.3 

      -ส่วนท่ียังไม่ได้จัดสรร 922.61 59.6 901.60 59.4 803.70 48.2 

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น - - (17.82) (1.2) (5.06) (0.3) 

รายงานประจําปี 2564 80



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 

ปี 

2562 % 2563 % 2564 % 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบรษิัทใหญ่ - - 1,371.04 90.3 1,285.90 77.2 

ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอำนาจควบคุม - - - - 32.93 2.0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,409.87 91.0 1371.04 90.3 1,318.83 79.2 

รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,549.27 100.0 1,517.64 100.0 1,664.83 100.0 
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 

รายการ 

ปี 

2562 % 2563 % 2564 % 

รายได้จากการขาย 1,163.26 100.0 1,096.53 100.0 1,055.59 100.0 
ต้นทุนขาย (1,021.76) (87.8) (949.01) (86.6) (948.11) (89.8) 
กำไรขั้นต้น 141.50 12.2 147.52 13.5 107.48 10.2 
  กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 39.21 3.3 (25.23) (2.3) (9.08) (0.9) 
  รายได้อื่น 7.84 0.7 8.58 0.8 8.54 0.8 

กำไรก่อนค่าใช้จ่าย 188.55 16.2 130.87 11.9 106.94 10.1 
  ต้นทุนในการจัดจำหน่าย (70.85) (6.1) (62.04) (5.7) (72.86) (6.9) 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (80.06) (6.9) (71.32) (6.5) (88.32) (8.3) 
  รวมค่าใช้ในการขายและบริหาร (150.91) (13.0) (133.36) (12.2) (161.18) (15.2) 
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน 37.64 3.2 (2.49) (0.2) (54.24) (5.1) 
  รายได้ทางการเงิน 4.35 0.4 3.38 0.3 0.26 0.0 

  ต้นทุนทางการเงิน (0.22) - (0.15) (0.0) (3.93) (0.4) 
  ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพยท์างการเงิน - - - - (25.36) (2.4) 

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 41.77 3.6 0.74 0.1 (83.27) (7.9) 
  รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได ้ (7.01) (0.6) 0.41 0.0 2.39 0.2 
กำไรสำหรับป ี 34.76 3.0 1.15 0.1 (80.88) (7.7) 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.091  0.003  (0.173)  
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี       
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง       
การจัดประเภทรายการใหม่จากสำรองรายการ
บัญชีป้องกันความเสี่ยง   45.31 4.1 24.06 2.3 
หัก ผลกระทบของภาษีเงินได ้   (9.06) (0.8) (4.81) (0.5) 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของรายการ
บัญชีป้องกันความเสี่ยงสัญญาอนุพันธ์   (36.72) (3.30) (53.11) (5.0) 
หัก ผลกระทบของภาษีเงินได ้   7.34 0.7 10.62 1.0 

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไร

หรือขาดทุนในภายหลัง       

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา่ของเงิน
ลงทุนในตราสารทุนท่ีกำหนดให้วัดมูลคา่ด้วย
มูลค่ายตุิธรรมผา่นกำไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - (45.00) (4.1) - - 
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รายการ 

ปี 

2562 % 2563 % 2564 % 

หัก ผลกระทบของภาษีเงินได ้ - - 9.00 0.8 - - 

การวัดมลูค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน       
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย (9.61) (0.8) (2.55) (0.2) 5.06 0.5 
หัก ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 1.92 0.2 0.51 0.0 (1.01) (0.1) 
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรบัปี   (31.17) (2.8) (19.19) (1.8) 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป ี 27.07 2.3 (30.02) (2.7) (100.07) (9.5) 
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)       

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ ่ 34.76 3.0 1.15 0.1 (65.95) (6.2) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอำนาจควบคุม - - - - (14.93) (1.4) 
  รวม 34.76 3.0 1.15 0.1 (80.88) (7.7) 
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ ่ 27.07 2.3 (30.02) (2.7) (85.14) (8.1) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอำนาจควบคุม - - - - (14.93) (1.4) 
   รวม 27.07 2.3 (30.02) (2.7) (100.07) (9.5) 

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กำไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ 0.091  0.003  (0.173)  
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งบกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564  
          (หน่วย : ล้านบาท) 

 

รายการ 

ปี 

2562 2563 2564 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดำเนินงาน 

  กำไรก่อนภาษีเงินได ้
 

41.77 
 

0.74 
 

(83.27) 
  รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเปน็เงินสดสุทธิ  
     จากกิจกรรมดำเนินงาน 
    กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกดิขึ้นจริง 

 
 

0.14 

 
 

0.25 

 
 

0.31 
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน   25.36 

    กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลคา่สินค้า 1.66 (3.07) 0.92 
    ขาดทุนจากการตัดจำหนา่ยสินค้าเสื่อมสภาพ - 4.35 23.12 
    กลับรายการหนีส้งสัยจะสญู (0.17) (0.03) 0.25 
     กำไรจากการปรับมูลคา่ยุติธรรมของเงินลงทุน (0.22) (0.40) 0.48 

     กำไรจากการขายเงินลงทุน (0.43) (0.85) (0.64) 
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์และตดัจำหน่าย (0.17) (0.37) 0.20 
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย 49.88 55.47 84.93 
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษยีณอาย ุ 15.25 4.56 4.47 
   การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตปท.ล่วงหน้า - 1.49 4.81 

    ดอกเบี้ยรับ (3.71) (2.13) (0.10) 
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 0.22 0.15 3.93 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน 

     สินทรัพย์และหนี้สินดำเนนิงาน 

 

104.22 

 

60.16 

 

64.77 

สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้) 
    ลูกหนี้การค้า 

 
30.44 

 
30.70 

 
(11.88) 

    ลูกหนี้ชาวไร ่ (9.44) (4.22) (1.14) 

    สินค้าคงเหลือ 111.66 37.46 (53.76) 
        สินทรัพย์หมุนเวียน - - 2.34 

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (0.04) (0.07) 0.17 
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
    เจ้าหนี้การค้า 

 
 (16.24) 

 
18.73 

 
(55.76) 

    หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (0.07) (0.03) (1.91) 
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอาย ุ (5.18) (9.60) (1.52) 

เงินสดรับจากการดำเนินงาน 215.34 133.14 (58.69) 

    จ่ายภาษีเงินได ้ (8.68) (10.20) (1.04) 
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รายการ 

ปี 

2562 2563 2564 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดำเนินงาน 206.66 122.94 (59.73) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

    สินทรัพย์การเงินหมุนเวยีนอื่น (เพิ่มขึ้น) 
 

(0.45) 
 

(49.05) 
 

200 
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - (7.50) (0.20) 

เงินสด ณ วันท่ีซื้อบริษัทย่อย(ก่อนการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย) - - 0.08 
    ดอกเบี้ยรับ 3.30 2.19 0.52 

    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอ่ืน (13.60) 6.67 - 
    เงินสดรับจากการชำระบญัชีของบริษัทย่อย - - - 

    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน - - - 
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าเช่าที่ดิน - - - 
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ ์ 0.55 0.41 0.93 

    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอปุกรณ ์ (93.51) (83.68) (62.60) 
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (1.77) (0.09) (0.03) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (105.49) (131.05) 138.69 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกุ้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - - (16.24) 

    จ่ายเงินปันผล (41.94) (22.89) - 
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลอื่น - - (7.70) 
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - (0.32) 
    จ่ายดอกเบี้ย (0.22) (0.15) (3.93) 
    จ่ายยชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (1.03) (1.58) (2.27) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (43.19) (24.61) (30.45) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ 57.98 (32.72) 48.51 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นป ี 122.35 180.33 147.61 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นป ี 180.33 147.61 196.12 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปดิเผยเพิ่มเตมิ    
  รายการที่มิใช่เงินสด    

    ซื้อพาหนะโดยบันทึกบัญชีสญัญาเช่า - - - 
    ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน 1.88 - 2.64 

    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อืน่ 0.40 0.86 - 
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 0.02 0.02 1.09 
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อัตราส่วนทางการเงิน 

 
อัตราส่วนทางการเงิน 

 
หน่วย 

งบการเงิน 

2562 2563 2564 
อัตราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตัว          
    อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 
เท่า 14.85 12.42 3.48 

    อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 7.32 3.13 0.80 

    อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 3.04 1.73 (0.37) 
    อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 9.35 11.69 12.30 
    ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 39.03 31.23 29.26 
    อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 1.84 1.98 1.97 
    ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย่ วัน 198.80 184.80 182.42 

    อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 16.31 14.71 13.57 
    ระยะเวลาชำระหนี ้ วัน 22.38 24.82 26.53 
    Cash Cycle วัน 215.46 191.21 185.15 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร 
    อัตรากำไรขั้นต้น 

 
% 12.16 13.45 10.18 

    อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % 3.61 (0.23) (5.14) 
    อัตรากำไรสุทธิ % 2.99 0.10 (7.66) 
    อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 2.45 0.08 (6.01) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
    อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

 
% 

 
2.70 

 
(0.16) 

 
(5.08) 

    อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 19.12 12.03 5.19 
    อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.75 0.72 0.66 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
    อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 

 
เท่า 

 
0.10 

 
0.11 

 
0.27 

    อัตราการจ่ายเงินปันผล % 65.78 - -* 
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5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 

5.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จำกัด  ( มหาชน ) 

ที่ตั้งสำนักงาน 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
ทะเบียนเลขท่ี 0107 537 000 513 

โทรศัพท์,โทรสาร โทรศัพท์ 0-2238-4091, 0-2634-0061-4  โทรสาร 02-238-4090 
เว็บไซต ์ www.cmfrozen.com 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผักแช่แข็ง เช่น ถั่วแระ  ถั่วแขก  ข้าวโพดหวาน  แครอท  ข้าวโพดฝักอ่อน                               
กำลังการผลิต 42,000  ตันต่อปี 

โรงงาน ( สาขา ) โรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย 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.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
โทร. 053-848-088-94 โทรสาร 053-848-097 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 381,145,725 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินรวม 381,145,725 บาท 
ทุนชำระแล้ว หุ้นสามญั 381,145,725 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินรวม 381,145,725 บาท 

 

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น 

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 

ช่ือบริษัท บริษัท ซิโน – ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 149/27-28 อาคารพรภิวัฒน ์ช้ัน 2 ซอยแองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10550 
โรงงาน 202 หมู่ 3 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 
โทรศัพท์,โทรสาร โทรศัพท์ 02 235 8132  โทรสาร 02 235 8133 

E-mail st-fd@freezedry.co.th 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย ผลไม้สด ผลไม้แช่เยือกแข็ง และผลไม้อบแห้งและอาหารสำเร็จรูปด้วย

กระบวนการ Freeze Dry รวมถึงเครื่องเทศ และเครื่องปรุง 
ทุนชำระแล้ว หุ้นสามัญ 54,463,420 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้ว  544,632,400  บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ ถือหุ้น 37,425,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7  
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นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จำกัด                                                                                  
93 ช้ัน 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                                                                 
ถ.รัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดนิแดง  กรุงเทพฯ  10400                                                         
โทรศัพท์ 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991 

ผู้สอบบญัช ี น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 9211                                                       
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์  จำกัด เลขท่ี 790/12 ทองหล่อทาวเวอร์                                                                    
ซ.ทองหล่อ 18  ถ.สุขุมวิท 55  แขวงคลองตัน  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110                  
โทรศัพท์ 0-2381-5716, 0-2381-8016 

ที่ปรึกษากฎหมาย นายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์                                                                                                                        
เลขท่ี 1 ซอยรามอินทรา 23 แยก 18 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 081-827-2961 

 

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธรุกิจอย่างมี

นัยสำคญั 

5.4 ตลาดรอง – ไม่ม ี

 

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ 
สถาบันการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                         

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                                                                                             

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                                 
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ส่วนที่ 

 

 

 

2 
 

 

การกำกับดูแลกิจการ 
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6 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 

นโยบายกำกับและดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที ่ดี เพื ่อความโปร่งใส เพิ ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนด

นโยบายการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้ 

1. บริษัทฯจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว โดยจะบริหารกิจการ

ของบริษัทฯด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้

คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

อื่นๆ ตลอดจนจะดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ

ของตนเอง

3. บริษัทฯจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ และจะบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

5. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญไว้ล่วงหน้าทุกปี คณะกรรมการบริษทัฯ

จะให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน โดยจะกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตาม

นโยบายที่มีประสิทธิภาพ

6. บริษัทฯได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจอย่างยิ่งท่ีจะสร้างกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นมาตรฐานและให้กระจาย

การปฏิบัติไปสู่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งบริษัท เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างแท้จริง จึงขอให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการ

ทบทวน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน ์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 

และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ ปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการ

กำกับดูแลกิจการ และนโยบายด้านอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นประจำอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการได้ทำการ

ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่า วิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ยังมีความทันสมัย 

สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจให้มีความประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี  

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการได้ดูแลบริหารงานอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง  โดย

กำหนดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคา และเงื ่อนไข เสมือนทำรายการกับ

บุคคลภายนอก และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และ

แบบ 56-1 ตลอดจนได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อข้อมูลทั่วไป และรายการบัญชีกับบุคคลที่

เกี่ยวข้องกัน 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการรับรู้ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิด

ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกัน และดูแลให้มั่นใจว่า ผู้

มีส่วนได้เสียทั้งหลายได้รับการคุ้มครอง และการปฏิบัติด้วยดี  โดยบริษัทฯให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มสี่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  สิทธิมนุษยชน และการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปช่ัน โดยกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และ

กำหนดเป็นนโยบายไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนต่อ

บริษัท ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน 

ทั้งนี้ บริษัทฯให้คำมั่นว่าการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ย่อมได้รับความคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ 

บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการที่กำหนดไว้และหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง

บริษัทกำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจ หัวข้อ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการ หัวข้อ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน  เพื่อให้กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคนยึดถือ

ปฏิบัติและในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/2556 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการ

บริษัทมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯประกาศแสดงเจตนารมณ์ เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริต และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติจัดทำ นโยบายต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปช่ัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและมุ่งพัฒนา

ไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน และเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษัทฯสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้าน

ทุจริตเพื่อประเทศไทย เพื่อร่วมรณรงค์ให้ทุกองค์กรตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตและคอร์รัปชั่น ได้รับการ

รับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกฯ ต่อเนื่อง

เป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นโยบายต่อต้านการทุจริต ได้รับการทบทวน จากมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 

   

6.2 จริยธรรมธุรกิจ 

 คณะกรรมการได้อนุมัติระเบียบว่าด้วยจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือ คู่มือกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริม

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติวิสัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบเอกสารเกี่ยวกับระเบียบดังกล่าว และยืนยันการปฏิบัติตาม ซึ่งถือเป็นกรอบมาตรฐาน

การปฏิบัติงานของบริษัทฯ อีกทั้งคณะกรรมการได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื ่อง และปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ จริยธรรมธุรกิจ ได้รับการทบทวน จากมติที ่ประชุ ม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการ

กำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่

สอดคล้องไปกับนโยบายกำกับดูแลกิจการ และพิจารณาถึงความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยได้พิจารณา กำกับดูแล 

และให้คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการสอดคล้องกับหลัก

กำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็น และ/หรือ

การตัดสินใจที่สำคัญต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้ 

 

การทบทวนกฎบัตร/นโยบาย/แนวปฏิบัติที่สำคัญ 

• ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

• ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

• ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 

• ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

• ทบทวนและปรับปรุงอำนาจอนุมัติ 

 

การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท 

• คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมพิจารณา ทบทวน และกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท โดย

คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อ

สร้างความเติบโตของกิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 

การกำกับและติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

• พิจารณาผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัท 

• พิจารณาแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ และพิจารณาปัจจัยที่เปลี่ยนไปที่อาจส่งผล

กระทบต่อแผนการลงทุน  

 

ระบบการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

• พิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืนขององค์กร และร่วมกำหนดเป้าหมาย 
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• พิจารณาประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กรและตัวชี้วัดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ

บริษัทฯ 

• พิจารณาการจัดการข้อร้องเรียน ผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

• พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 

 

การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

• พิจารณารับทราบการดำเนินการตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 

• พิจารณาทบทวน ปรับปรุง นโยบายต่อต้านการทุจริต 

 

การบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤตจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 

• พิจารณาสถานการณ์การติดเชื้อไวรัส COVID-19 และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการปรับแผนธรุกิจ

ให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เปลี่ยนแปลงไป 

• พิจารณาการดำเนินงานท่ีเกี่ยวกับพนักงานในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

จดทะเบียน (CG Code) ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว และกำหนดให้มี

การทบทวนเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ได้พิจารณาหลัก

ปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังไม่ได้นำมาปรับใช้ โดยได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน 

 คณะกรรมการบริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

ภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ

เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัตทิี่

เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทฯ และสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ

การประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ และบริษัทฯยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ รับขอ้มูล

ของบริษัทที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น ฉะนั้นในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียด

ครบถ้วนและเพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อ

จัดส่งให้ถึงมือผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน และผู้ถือหุ้นยังสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า ผ่าน 

เว็บไซต์ ของบริษัทฯอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้

อย่างละเอียด นอกจากนี้บริษัทฯยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการกำหนด 
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วัน เวลา และสถานท่ีประชุมที่เข้าถึงได้สะดวกและมีขนาดเหมาะสม เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของ

บริษัทฯคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและลงมติแทนได้ 

 

การอำนวยความสะดวกในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุน

สถาบัน จึงได้มีการกำหนดนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี หรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯทำการคัดเลือกสถานที่ประชุม ที่สะดวกต่อการเดินทาง รวมถึงการ

เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน และมีที่จอดรถเพียงพอสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล กำหนดวันประชุมที่ไม่ตรงกับวันหยุด

นักขัตฤกษ์หรือวันหยุดทำการ กำหนดเวลาประชุมในช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. จัดให้มีเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยใน

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยใช้ระบบ Barcode จัดให้มีอากรแสตมป์เพื่อการมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงหรือในระหว่างการประชุม เพื่อใช้สิทธิในการออกเสียงใน

วาระที่ยังมิได้มีการลงมติ 

    

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทฯจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ

ปีบัญชี และการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรณีขอมติพิเศษจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือ

หุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯจึงเชิญชวน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วม

ประชุม เพื่อซักถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ โดย

บริษัทฯพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างโปร่งใส 

ยุติธรรม โดยจัดให้มีการประชุมเรียงตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ

ได้แยกเรื่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมท้ังจัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นใน

การตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความถูกต้อง และทำการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสยีง

ภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ

เผยแพร่รายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผ่านทาง เว็บไซต์ ของบริษัทฯ ภายใน 14 

วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 
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หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ มีดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู ่ทั ้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการทีจ่ะ

พึงมีและจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
 

ผลการการประเมิน CG และ AGM 

รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

คะแนนเฉลีย่โดยรวม ของการประเมิน CG 87 88 91 91 91 92 

ผลคะแนนการประเมิน AGM 100 97 100 100 99 97 
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7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ 

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตำแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จดัการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

4.  นายหลาน มู่ ชิว กรรมการ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

5.  นายอำนวย ยศสุข กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

6. นายอำพล รวยฟูพันธ ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

7. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

8. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

โดยมีนายเทวินทร์ รุ่งรตันพิทักษ์ – ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัทฯ 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายอำนวย ยศสุข ประธานฯ กรรมการที่เป็นอิสระ 

2.  นายอำพล รวยฟูพันธ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ 

3.  น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ 

นายอำพล รวยฟูพันธ์ จบการศึกษาปริญญาโท-บริหารธุรกิจและการเงิน มหาวิทยาลัยคอร์แนล, สหรัฐอเมริกา, เป็น

ผู้มีความรู้ด้านบญัชีบริหารและการวิเคราะห์บัญชีเป็นอย่างดี                                                                                                              

โดยมีนายวีระวัฒน์ สกุลมีฤทธิ์ –รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและ

หัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                            

 

คณะกรรมการบรหิาร ตำแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์ ประธานฯ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จดัการ, เลขานุการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตำแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายอำนวย ยศสุข ประธานฯ กรรมการที่เป็นอิสระ 

2.  นายอำพล รวยฟูพันธ ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

3. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

4.  นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

5.  นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

โดยมีนายวันจันทร์ ศิวบณุยวงศ์ – เป็นที่ปรึกษากฎหมายและเลขานกุาร 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตำแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ประธานฯ กรรมการที่เป็นอิสระ 

2.  นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายอำพล รวยฟูพันธ ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

4.  น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

5.  นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 

6.  นายธนะเมศฐ์ สุทธา* กรรมการและเลขานุการ ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี

7.  นายวันจันทร์ ศิวบุณยวงศ ์ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากฎหมาย 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตำแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์ ประธานฯ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

3.  ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ 

4.  นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 

5.  นายธนะเมศฐ์ สุทธา* กรรมการและเลขานุการ ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี

6.  น.ส. วริศรา เก่งการค้า กรรมการ ผู้จัดการทั่วไป 

7.  น.ส. ปิยะลักษณ์ เช้ือผู้ด ี กรรมการ ผู้จัดการโรงงาน 1 

8.  นายธรรมรตัน์ เจรญิสันต ิ กรรมการ ผู้จัดการโรงงาน 2 

*นายธนะเมศฐ์ สุทธา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการบัญชี และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 

2564 

 

ข้อมูลที่สำคัญอื่นของกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง 

• ไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯใช้

บริการอยู่ ในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมา 

• ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น มากกว่า 3 แห่ง 

• ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ

มากกว่า 2 แห่ง 

• ไม่มีกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น มากกว่า 3 แห่ง 

• มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

คุณสมบัติและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ และผู้บริหารที่สำคัญ 

1. เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ไดไ้มเ่กิน 3 แห่ง  

2. ต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทตรวจสอบบญัชีท่ีบริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

3. ต้องจัดทำรายงานการซื้อ-ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเพ่ือรายงานต่อ กลต. ภายใน 3 วันทำการ และรายงานให้

เลขานุการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายรับทราบ 

4. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อ-ขายหลักทรัพย ์

5. ต้องรายงานการมสี่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

6. การทำรายการระหว่างกันท่ีสำคญัต้องได้รับการพิจารณาและอนุมตัจิากคณะกรรมการ 

 

ความหมายของคอลัมน์ A = จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ,  B = กรรมการบริษัทที่บริษัทไปลงทุนเกิน 10%, C =  

บริษัทจดทะเบียนอื่น,  D = ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง,  E =ความรู้ด้านบัญชี  (*อ่านงบการเงินได้ **

วิเคราะห์งบการเงินได้ ***จบทางด้านบัญชี),  F = การอบรมการเป็นกรรมการในปีท่ีผ่านมา  

 

รายชื่อกรรมการ ลักษณะกรรมการ A B C D E F 

นายประยรู  พลพิพัฒนพงศ์* กรรมการบริหาร -  -   - 

นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์* กรรมการบริหาร - - -   - 

นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์* กรรมการบริหาร -  -   - 

นายหลาน มู่ ชิว กรรมการไม่เป็นผูบ้ริหาร - - -  - - 

นายอำนวย  ยศสุข* กรรมการอิสระ 29 - -   - 

นายอำพล  รวยฟูพันธ์** กรรมการอิสระ 16 - -   - 

ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล*** กรรมการอิสระ 12 - -   - 

น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม** กรรมการอิสระ 6 - -   - 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

นิยามกรรมการอิสระ 

1. ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ให้นับ

รวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย เข้มกว่าข้อกำหนดของ กลต. ที่กำหนดไวไ้ม่เกิน ร้อยละ 1.0 

2. เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไมเ่กิน 3 แห่ง  เข้มกว่าข้อกำหนดของ กลต. ที่กำหนดไว้ไมเ่กิน 5 แห่ง 

3. ไม่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็นพนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินประจำ หรือมีอำนาจควบคุมบริษัท 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อม หรือ

เป็นบุคคลที่มคีวามขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 

ปี 

4. ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ หรือผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพผู้สอบบัญชีแก่บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ี

เกี่ยวข้องกัน หรือนิติบุคคลทีม่ีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี   

5. มีความเป็นอิสระและไม่เกีย่วข้องกับฝ่ายบรหิารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอื่นในกลุ่มของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทที่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

7. กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ตอ้งมีความรู้และประสบการณด์้านการเงินและบัญชีเป็นอย่างด ี

8. ไม่มลีักษณะต้องห้ามตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

9. ไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์กำหนด 

 

บทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการ 

1. หารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ ในการพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของกรรมการ ในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบรหิาร และ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานท่ีกำหนดไว ้

3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

4. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณทีี่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น มีการลงคะแนนเสียง 

และคะแนนเสยีง 2 ฝ่ายเท่ากัน 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจัดการ) 

 

 

 

 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจัดการ) 
1. คณะกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคบัของบริษัท ซึ่ง

รวมถึงการดูแล และจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น 

2. กำหนดวิสัยทัศน์  ทิศทาง  และกลยุทธ์ของบริษัท 
3. ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ และนโยบายที่สำคญั 

รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และ
แผนงานบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามแผนงานท่ีกำหนด 

4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและ
การสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มรีะบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปญัหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ท่ีอาจเกิดขึ้นรวมถึงรายการที่
เกี่ยวโยงกัน 

6. กำหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่งอย่าง
ครอบคลมุ และดูแลใหผู้้บริหารมรีะบบ หรือ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ความเสีย่ง 

7. ดูแลให้มรีะบบหรือกลไกการจ่ายคา่ตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

8. ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละ
กลุ่ม และผู้มสี่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม 

9. ให้มีการเปดิเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส 
น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง 

10. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานท่ีด ี

1. กำหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการดำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
มุ่งสร้างความมั่นคง และประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท 
2.กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตาม
นโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
3.ม ีอำนาจอนุม ัต ิและทำน ิต ิกรรม ภายใต ้กรอบที่
คณะกรรมการบริษัทกำหนด 
4.กระทำการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ใน

เรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 

2. การอนุมัติจัดสรรกำไร 

3. การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ หรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจำนวน 

4. การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

5. การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 

6. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การแก้ไขข้อบังคับบริษัท 

7. การเพิ่มทุน การลดทุน การโอนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม การจ่ายเงินปันผล การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น

เพิ่มทุนใหม่ การออกหุ้นกู้ 

8. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ท่ีมีขนาดรายการ มากกว่าหรือเท่ากับ 15% 

9. การขายหรือโอนกิจการบริษัทฯ การซื้อหรือรับโอนกิจการอื่น  การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับ การให้เช่า

กิจการของบริษัท 

10. การควบรวมกิจการ การเลิกกิจการ  

 

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการของบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 คน ดังนี ้

กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร  3 คน 

กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร             1          คน 

กรรมการที่เป็นอิสระ  4 คน 

ประธานกรรมการบริษัทฯ แม้จะมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับกรรมการผู้จัดการ แต่ก็มีความเห็นในการดำเนินงานที่เป็น

อิสระต่อกัน ประกอบกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร ซึ่งในจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ หรือไม่

น้อยกว่า 3 คน ทำให้สามารถตรวจสอบการบริหารงานได้อย่างอิสระ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจึงมั่นใจได้ว่า ประธานกรรมการ 

และกรรมการผู้จัดการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างบริสุทธ์ิ ยุติธรรม มีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น

และมีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสม 

 

การรวมหรือแยกตำแหน่ง 

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน 
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7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ 2543 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 3 คน โดยกำหนดอำนาจหน้าท่ี ไว้ดังนี้ 

1. กำหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดย

มุ่งสร้างความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ 

2. กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่นและ/หรือกู้ยืมเงินได้ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด 

4. กระทำการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

โดยมีอำนาจอนุมัติปัจจุบันโดย นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ หรือนายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ

ผู้จัดการ หรือนายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ ลงลายมือช่ือและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2541 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ทุกคนเป็น

กรรมการที่เป็นอิสระ และกรรมการอิสระ 1 คน  คือ นาย อำพล  รวยฟูพันธ์  เป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน มี

รายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นายอำนวย  ยศสุข   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายอำพล   รวยฟูพันธ์      กรรมการตรวจสอบ 

3. น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม      กรรมการตรวจสอบ             

โดยมีนายวีระวัฒน์  สกุลมีฤทธ์ิ - รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบท้ังคณะ เป็นกรรมการอิสระ 

2. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจบการศึกษาด้านบัญชีหรือมีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินเป็น

อย่างดี 
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. มีอำนาจหน้าท่ีในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก 

2. มีอำนาจหน้าท่ีในการเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน 

3. ทำการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

4. ตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

5. ตรวจสอบความเพียงพอของการป้องกันความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

6. สอบทานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปช่ัน อย่างเคร่งครัด 

7. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ปฏิบัติงานอ่ืนใดเกี่ยวกับกิจกรรมตรวจสอบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระ 3 คน กรรมการบริหาร 2 คน และที่ปรึกษากฎหมายเป็นที่ปรึกษา โดยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ มีอำนาจ

หน้าท่ีในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง และมีอำนาจหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีกรรมการจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย 1 คน ต้องมา

จากกรรมการอิสระ และนายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการกำกับ

ดูแลกิจการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และ

ข้อบังคับท่ีเป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล 

และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การทำหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ 

และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสมเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 2 คน กรรมการ

อิสระ 1 คน ผู้บริหาร 2 คน และที่ปรึกษากฎหมายเป็นที่ปรึกษา  ทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบาย และระบบการบริหาร

ความเสี่ยง ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่กระบวนการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมินการจัดการ ติดตามและการรายงาน

อย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้การสนับสนุน โดยจัดให้มีการแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานภายในต่าง ๆ 

ตลอดจนติดตามให้มีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอท่ัวท้ังบริษัทฯ 
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7.4 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและจดัการ  

รายชื่อผู้บริหาร 

(ก) ผู้บริหาร ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รายชื่อ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นายประยรู  พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท  

และผูม้ีอำนาจลงนาม 

วิชาการบัญชี และ ดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์  

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2 นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ ์ ประธานกรรมการบริหาร  

และผูม้ีอำนาจลงนาม 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3 นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จดัการ, ผู้มีอำนาจลง

นาม และผู้จัดการฝ่ายการตลาด 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคโลราโด, 

สหรัฐอเมริกา                                                        

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

4 นายเทวินทร์  รุ่งรัตนพิทักษ ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) 

เลขานุการบริษัทฯ 

ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ (การเงิน) - มหาวิทยาลัย    

เบอร์มิงแฮม ซิตี้, อังกฤษ                                           

ปริญญาตรี-บริหารธรุกิจ-มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

5 น.ส. วริศรา  เก่งการค้า ผู้จัดการทั่วไปและรักษาการ

ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน โรงงาน 2 

ประกาศนียบตัรช้ันสูง  

6 น.ส. ปิยะลักษณ์  เชื้อผูด้ ี ผู้จัดการโรงงาน 1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 

7 นายธรรมรัตณ์  เจรญิสันติ ผู้จัดการโรงงาน 2 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล,                             

ปริญญาโท-Agro Industry Management 

8 นายสายรุ้ง บุญตอม ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ปริญญาตรี เกษตรศึกษา (พืชสวน) 
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เจ้าหน้าระดับบริหาร และจัดการ 

รายชื่อ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นายธนะเมศฐ์  สุทธา ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี ปริญญาตรี บญัชี, ปริญาโท-บริหารธุรกิจ 

2 นายอภิเดช  กุลประยงค ์ รองผู้จัดการโรงงาน 2 ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 

3 นายบุญมี  สมัญ รองผู้จัดการโรงงาน 1 ปริญญาตรี พืชไร ่

4 นายถนอม  ไชยวงศ์ รองผู้จัดการฝ่ายประกันคณุภาพ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์อาหาร 

5 นายชาญวิทย์  สุวรรณรัตน ์ รองผู้จัดการฝ่ายประกันคณุภาพ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร 

6 นายวีระวัฒน์ สกลุมีฤทธ์ิ รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปริญญาตรี บญัชี 

7 นางสาว กมรรตัน์ พลพิพัฒ

นพงศ ์

รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน โรงงาน1 ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ), โท-

บริหารธรุกิจ 

8 นายวิทยา  กำลังเก่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน ปริญญาตรี บญัชี, ปริญญาโท-บรหิารธุรกิจ 

9 น.ส. รตินุช  ว่องวิศวกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส ปริญญาตรี อักษรศาสตร์, ปรญิญาโท-บริหารธรุกิจ 

10 นายวิเศษ  วิวิฎฏ์กุลธร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ปริญญาตรี-บริหารธรุกิจ 

11 นายชัยวัฒก์ ตรียานรุักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน ปริญญาโท-การจดัการ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้

อย่างชัดเจน และโปร่งใส ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงไว้

ซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯต้องการ 

กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น 

 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำ

หน้าท่ี เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร

และผูบ้ริหารระดับสูง ท่ีเหมาะสมตามปรมิาณงานท่ี

เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร ในการ

บริหารงานอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ และตาม

ปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้นของกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯมีความ

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มผีลประกอบการที่ดี เพื่อเป็น

ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน และผูม้ีส่วนได้เสียทุก

กลุ่ม ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน  

บริษัทฯพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับ

ข ้อม ูลอ ุตสาหกรรมเด ียวก ัน หร ือรายงานข ้อมูล

ค ่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส ่งเสร ิมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา 
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และเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้ 

ความสามารถที่จะดำรงไว้ซึ ่งกรรมการและผู ้บริหารที่

บริษัทต้องการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็น

ประจำทุกปี โดยบริษัทฯมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ กรรมการ

ผู้จัดการ  กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงในระดับ

ที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที ่ต ้องปฏิบัต ิให้

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

โครงสร้างค่าตอบแทน  

• กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร จำนวน 3 คน ได้รับ

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี 400,000 บาท/ปี/คน 

• กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน ได้รับ

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี 400,000 บาท/ปี/คน

, ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดร้ับค่าตอบแทน

กรรมการ ตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึน้ 40,000บาท/

เดือน และกรรมการตรวจสอบ 2 คน ได้รับ

ค่าตอบแทนกรรมการ ตามปรมิาณงานท่ีเพิ่มขึ้น 

20,000 บาท/เดือน/คน  

• ค่าตอบแทนอ่ืน – กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

และคณะอนุกรรมการทุกคณะ ไมไ่ด้รับ

ค่าตอบแทนอ่ืน เช่น เบี้ยประชุม, โบนัส, เบี้ย

ประกันชีวิต, รถประจำตำแหน่ง เป็นต้น 

• กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ไดร้ับค่าตอบแทนอ่ืน 

ประกอบด้วย เงินเดือน, โบนัส, คา่ครองชีพ, เงิน

สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3%, รถประจำ

ตำแหน่ง เป็นต้น 

• ผู้บริหารระดับสูง ได้รับค่าตอบแทน ประกอบด้วย 

เงินเดือน, โบนัส, ค่าครองชีพ, เงินสมทบกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ 3%, รถประจำตำแหน่ง เป็นต้น
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 ( หน่วย : บาท) 

จำนวนค่าตอบแทน 

ในปี 2564 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังน้ี 

คณะกรรมการ   

ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง 2563 2564 

1. นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ 400,000 400,000 

2. นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 400,000 400,000 

3. นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จดัการ 400,000 400,000 

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

5. นายอำนวย  ยศสุข กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

6. นายอำพล  รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

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

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

ค่าตอบแทนอ่ืน เช่น เบี้ยประชุม, โบนัส, เบี้ยประกัน เป็นต้น ไม่ม ี ไม่ม ี

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 3,200,000 3,200,000 

กรรมการตรวจสอบ  (  หน่วย : บาท ) 

ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง 2563 2564 

1. นายอำนวย  ยศสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ 480,000 480,000 

2. นายอำพล  รวยฟูพันธ์ กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 

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

รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 960,000 960,000 
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กรรมการบริหารและผู้บริหาร 

รายการ ปี 2563 ปี 2564 

จำนวนราย จำนวนเงิน (บาท) จำนวนราย จำนวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 8 20,669,160 8 20,669,160 

โบนัส,ค่าบำเหน็จ 8 458,832 8 - 

ค่าครองชีพ 8 62,400 8 62,400 

สมทบประกันสังคม 8 46,800 8 40,800 

สมทบสำรองเลีย้งชีพ 8 620,076 8 620,076 

รวม 8 21,857,268 8 21,392,434 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 26,017,268  22,352,434 

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีมติงดจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 

เจ้าหน้าท่ีบริหารและจัดการ หัวหน้าแผนก   
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

 

จำนวนงานพนักงานท้ังหมดมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ โดยที่บริษัทฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานหรือข้อ

พิพาทแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 

 

ทรัพยากรบุคคล ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

รายการ ชาย หญิง รวม 

ฝ่ายบริหาร / ธุรการ 29 53 82 

ฝ่ายจัดการ / ฝ่ายผลิต / 

ช่างเทคนิค 

79 23 102 

พนักงานรายวัน, รายเหมา 292 809 1,101 

รวม 378 879 1,285 

 

 

ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนของการรับคนพิการคือลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ 100 คน ต่อคนพิการ 1 คนเศษของ 100 ถ้าเกิน 50 คน 

ต้องรับคนพิการเพิ่มขึ้นอีก 1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปการจ้างคนพิการตั้งแต่ปี 2563-2564 
 

2563 2564 

โรงงาน 1 2 3 

โรงงาน 2 18 14 

รวม 20 17 

สรุปอัตราการลาออกตั้งแต่ 2563-2564 เฉลี่ยสองโรงงาน 

ประเภทพนักงาน 2563 2564 

รายเดือน 0.915 1.1 

รายวัน 5.1175 4.5815 

ต่างด้าว 3.18 3.06 
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7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ 

รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติให้เลือก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด  โดยมี 1) นายประดิษฐ  รอด

ลอยทุกข์  ทะเบียนเลขที่ 218  2) น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก  ทะเบียนเลขที่ 4334  3) นางพรทิพย์   เลิศทะนงศักดิ์  

ทะเบียนเลขท่ี 7633 และ 4) นางสาวชมาภรณ์  รอดลอยทุกข์  ทะเบียนเลขท่ี 9211 เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของ

บริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความน่าเช่ือถือ และเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีท่ีบริษัทฯ  จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชี ปี 2564 จำนวน 900,000.00 บาท 

• ค่าบริการอื่น : ไม่มี 

เลขานุการบริษัทฯ 

บริษัทฯจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

• ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับ ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มี

การปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสำคัญแก่กรรมการ 

• จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบตัติ่าง 

ๆ  

• บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

• ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานข้อสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบ และข้อ กำหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษัทฯ 

• ดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ 

1. บริษัทฯกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างสมำ่เสมอ 
ไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และกรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว โดยในปี 2565 กำหนดการ
ประชุมดังนี้ 

ประชุมครั้งที ่ วัน-เดือน-ปี 

1 วันพุธ วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 

2 วันพุธ วันท่ี 27 เมษายน 2565 

3 วันพุธ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 

4 วันพุธ วันท่ี 10 สิงหาคม 2565 

5 วันพุธ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 

6 วันพุธ วันท่ี 14 ธันวาคม 2565 

 
2. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม 
3. จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้า อย่าง

น้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ 
4. กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่อง

สำคัญ ๆ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย  ที่มีผลกระทบสำคัญต่อ
บริษัทฯ การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจบริหารงาน การกำหนดนโยบายบริหารการเงินและ
การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

5. ในที่ประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุม ก่อนเริ่มการ
พิจารณาในวาระนั้น ๆ 

6. กรรมการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารการประชุม และเอกสารสำคัญ
อื่นๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น 

7. เลขานุการบริษัทฯหรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้ครบถ้วนสมบู รณ์ 
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่าน สรุปไดด้ังนี้ 

 

 

รายชื่อ 

วาระ           

การดำรง

ตำแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง), % การเข้าประชุมฯ 

(ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุม จำนวน 7 ครั้ง) 

การประชุมวาระปกต ิ การประชุมวาระพิเศษ รวม % 

1.นายประยรู  พลพิพัฒนพงศ์ 3 ปี 7 / 7 - 7 / 7 100.00 

2.นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ 3 ปี 7 / 7 - 7 / 7 100.00 

3.นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ 3 ปี 7 / 7 - 7 / 7 100.00 

4.นายหลาน  มู่  ชิว 3 ปี 6 / 7 - 6 / 7 85.71 

5. นายอำนวย  ยศสุข 3 ปี 7 / 7 - 7 / 7 100.00 

6.นายอำพล  รวยฟูพันธ ์ 3 ปี 6 / 7 - 6 / 7 85.71 

7.ดร.ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล 3 ปี 7 / 7 - 7 / 7 100.00 

8.น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม 3 ปี 7 / 7 - 7 / 7 100.00 

กรรมการทุกคนมสีัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คดิเป็นร้อยละ 96.43 ของการประชุมทั้งปี 2564 

 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกและแต่งต้ังกรรมการใหม่  

บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลที่ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท และบุคคลที่ได้รับ

การเสนอชื่อต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท  ซึ่งในปีนี้ บริษัทกำหนดให้เสนอชื่อได้

ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยบริษัทฯได้นำเสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธี

ปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท www.cmfrozen.com ภายใต้หมวด Investor Relations หัวข้อ สิทธิของผู้ถือหุ้น และประกาศ

ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณารายชื่อบุคคลจากการเสนอช่ือของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี), รายชื่อบุคคล

จากฐานข้อมูลกรรมการ บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ และกรรมการที่ครบวาระ ทำการกลั่นกรองคุณสมบัติ

บุคคลที่กล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องเป็นผู้ที ่มี

ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่เกี ่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ มีทักษะด้านการบัญชีและการเงิน 

กฎหมาย รวมถึงทักษะที่จำเป็นของคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่ และเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา 

(Board skill matrix) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา และ

นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ และนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบคุคล

ต่อไป 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น 381,145,725 หุ้น จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน

ลำดับถัดมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ี

ขาด 

 

การประเมินตนเอง 

บริษัทฯจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี  

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์   

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ นำแนวทางแบบประเมินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและ

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   

แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังนี้ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. การทำหน้าท่ีของกรรมการ 

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

กระบวนการในการประเมิน 

เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน ประเมินตนเองในทุกสิ้นปี ทำการรวบรวมและรายงาน

ผลสรุปต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี 
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2. แบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล 

หลักเกณฑ์ 

แบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล เป็นเครื่องมือช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตาม

กฎหมาย กฎบัตร จริธรรมธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และคู่มือกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน  

แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. การประชุมของคณะกรรมการ 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

กระบวนการในการประเมิน 

เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการทุกท่าน ประเมินตนเองในทุกสิ้นปี ทำการรวบรวมและรายงาน

ผลสรุปต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  โดยคณะ กรรมการกำกับ

ดูแลกิจการ จะรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำปีทุกปี  ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน จะนำผลการประเมินกรรมการรายบุคคล ไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 

3. แบบประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3) 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผล

ประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 

การประเมินการปฏิบัติงาน ผลการประเมินเฉลี่ย (%) 

คณะกรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) 94.65 

2. คณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) 94.32 

คณะอนุกรรมการ  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 95.83 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 91.88 

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 93.08 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 93.64 
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แผนการสืบทอดตำแหน่ง 

บริษัทฯมีการดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน ทั้ง

ในเชิงคุณภาพและปริมาณ สร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานท่ีเหมาะสม เพื่อคัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากร

ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งงานท่ีเป็นตำแหน่งงานหลักของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงตำแหน่งที่

มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นตำแหน่งงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน  มี

ความชำนาญเชิงลึก หรือยากแก่การทดแทน โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งงานที่

สำคัญ เกณฑ์การพิจารณา และคัดเลือก ตลอดจนกระบวนการจัดทำแผนการสืบทอด เป็นต้น 

 

การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่ 

บริษัทฯจัดให้มีคู่มือกรรมการ หรือจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคู่มือกรรมการประกอบด้วยหนังสือบริคณห์สนธิ 

ข้อบังคับบริษัทฯ รายงานประจำปีเล่มล่าสุด และเอกสารประกอบอื่นที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และนโยบาย

อี่น ๆ รวมทั้งบทบาทหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการทุกคณะ 

 

การอบรมและพัฒนาความรู ้

บริษัทฯมีนโยบายให้การสนับสนุนกรรมการใหม่ในการอบรมหลักสูตรของการเป็นกรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

บทบาทหน้าท่ีของการเป็นกรรมการ ตลอดจนเพื่อทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 

- ไม่มี 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการนำข้อมูลภายใน ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตน และบุคคลอื่น และบทกำหนดโทษ ทำการสื่อสารให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน เพื่อให้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ดังนี้ 

• จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานท่ีครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การ

เก็บรักษาความลับลูกค้า โดยมีการสื่อสารเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อลงนามรับทราบ และ

ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

• ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือใช้ข้อมูลภายใน หรือทำการซื้อ -ขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้
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บุคคลอื่นซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อ

ตนเองหรือผู้อื่น ในช่วง 14 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ภายใน ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบ จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

• ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯก่อนออกไปสู่บุคคลภายนอก ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่าน้ัน 

• การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น 

• จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลของบริษัทภายในส่วนงานของตนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูล

ภายในที่สำคัญของบริษัทเปิดเผยออกสู่ภายนอก ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ 

• มาตรการลงโทษ หากกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการ

ทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลาย

ลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานด้วยเหตุ ไล่ออก ปลดออก หรือให้

ออก แล้วแต่กรณี  

บริษัทได้ปฏิบัติตาม Code of best practices เป็นอย่างดี โดยบรษิัทได้ทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำ

ทุกปี และไดป้รับปรุง ทบทวน จริยธรรมธรุกิจ นโยบายการกำกับดแูลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายการบริหาร

ความเสีย่ง คู่มือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจรติ กฎบัตรของคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ คู่มือการควบคมุภายใน ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 

8.2 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 2 
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8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่น 

การเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ แตล่ะท่าน สรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อ คณะ    

กรรมการ 

บริหาร 

คณะ    

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะ    

กรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ   

กรรมการ

กำกับดูแล

กิจการ 

คณะ   

กรรมการ 

บริหาร         

ความเสีย่ง 

คณะ   

กรรมการ  

ที่ไม่ใช่

กรรมการ 

บริหาร 

จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2564 8 4 2 3 2 1 

การเข้าประชุมของกรรมการแตล่ะคน       

1.  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ ์ 7 / 7      

2.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ 7 / 7  2 / 2  2 / 2  

3.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ 7 / 7  2 / 2 3 / 3 2 / 2  

4.  นายหลาน มู่ ชิว       

5.  นายอำนวย  ยศสุข  4 / 4 2 / 2   1 / 1 

6.  นายอำพล  รวยฟูพันธ ์  4 / 4 2 / 2   1 / 1 

7.  ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล    3 / 3 2 / 2 1 / 1 

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

9.  นายเทวินทร์  รุ่งรัตนพิทักษ์    3 / 3 2 / 2  

10. นายวีระวัฒน์ สกุลมีฤทธ์ิ     2 / 2  

11.  นายธนะเมศฐ์  สุทธา    2 / 3   

                   

รายงานจากคณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการและความยั่งยืน 

ในปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ

กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดังนี้ 

1. รับทราบผลคะแนนการประชุม AGM ประจำปี 2564 ที่ได้รับคะแนน 97 คะแนน 

2. รับทราบผลการประเมิน CGR ประจำปี 2564 ที่ได้รับคะแนน 92% 

3. รับทราบผลการประเมินหุ้นยั่งยืนประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นท่ีจะเข้ารับการประเมินในปีถัดไป 

4. พิจารณาการนำหลัก CG Code ทั้ง 8 หลัก มาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาและมีมติ 

5. ทบทวนจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

6. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

7. ทบทวนคู่มือกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
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8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในรอบปี 2564 

                คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติตาม

นโยบายเพื่อให้เกดิผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และได้มีการประเมนิตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความ

ยั่งยืน 

 

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง คณะกรรมการได้ปฏิบัติ

หน้าท่ีในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี ้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเกมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการ

สรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึง

เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ 

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดค่าตอบแทน ที่เหมาะสมตามปริมาณงาน

ที่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา และเป็น

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัท

ต้องการ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ 

3. พิจารณากำหนดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการ (Board skill matrix) เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการทีม่ีคุณสมบตัิเหมาะสม มีความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การดำเนินงานของบริษัท 

4. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

5. พิจารณากำหนดขั้นตอนการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทน 

6. พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนประจำปี 2564 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่

ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทจะ

ได้รับเป็นสำคัญ 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง 

ดังนี ้

1. ประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านและแนวทางแก้ไข อาทิ ด้านการผลิต ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านอัตรา

แลกเปลี่ยน ด้านคุณภาพของสินค้า ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการลงทุน 

2. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริต ซึ่งผลการประเมินพบว่า บริษัทไม่มีการทุจริตจากการปฏิบตัิ

หน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และบริษัทฯสามารถบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านได้ผลดี

อย่างน่าพอใจ ทำให้บริษัทยังคงมีผลประกอบการที่ดี มีความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. ทบทวนอำนาจอนุมัติ 

5. ทบทวนคู่มือระบบควบคุมภายใน 

6. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

7. ทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง 2 ครั้ง ในปี 2564 

8. ประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในรอบปี 2564 

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 

10. ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทมีความเสี่ยงทางธุรกิจน้อยที่สุดเท่าที่จะทำ

ได้ และได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินผลรายปี 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตระหนักถึงการมีระบบควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมิน

ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีร่วมกับหน่วยงานต่างๆของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจ

ว่ากระบวนการทำงวานของบริษัทฯ ในทุกด้าน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ในปี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด  โดยมี 5 องค์ประกอบ 

ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม, การประเมินความเสี่ยง, มาตรการควบคุม, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

และระบบการติดตาม โดยสรุปการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยรวม ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินแล้วมี

ความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล และไม่

พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ 

 

9.2 รายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการได้ดูแลบริหารงานอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเกิด

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง  โดยกำหนดให้มีการ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์  โดยราคา และเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผย

รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว ตลอดจนได้

เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อ ข้อมูลทั่วไป และรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย 

บริษัทฯมีนโยบายการกำหนดราคาขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญู

ชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน สำหรับขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันนั้น เป็นไปตามกลไก

ทางธุรกิจทุกประการ ทั้งในด้านการกำหนดราคา การให้ส่วนลด การให้เครดิต โดยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

โดยตรง  โดยการอนุมัติของผู้บริหาร ส่วนผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ไม่มี ส่วนในการอนุมัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การ

กำหนดราคา การให้ส่วนลด และการให้เครดิต เป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับลูกค้าของ

บริษัททุกราย ในอนาคตบริษัทฯ ยังคงทำรายการระหว่างกันต่อไป โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็น

หลัก 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

รายการระหว่างกันในปี 2564 

ลักษณะบริษัท ชื่อบริษัท ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่า (บาท) 

บริษัทย่อย บจก. ซิโน-ไทย 
ฟรีซ แอนด์ ดราย 

ถือหุ้น 68.7% โดย
บริษัท 

ซื้อสินค้า ซึ่งเป็นราคาปกติธรุกิจ 
เทียบเคียงราคาคู่ค้ารายอื่น 

118,909 

   ขายสินค้า ซึ่งเป็นราคาปกติธรุกิจ 
เทียบเคียงราคาคู่ค้ารายอื่น 

134,000 

   ค่าบริการ ซึ่งเป็นราคาปกติธุรกิจ 
เทียบเคียงราคาคู่ค้ารายอื่น 

256,500 

รวม 509,409 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน บจก. ซีที พรอส
เพอร์ กรุ๊ป 

มีผู้ถือหุ้นและ
กรรมการร่วมกัน 

รายได้จากค่าเช่า พื้นที่สำนักงาน 30 
ตารางเมตร ซึ่งเป็นราคาที่ตกลง
ร่วมกันตามสัญญา 

90,000 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน บจก. ทรายทอง 
โกลเบลิฟรุต 

มีผู้ถือหุ้นและ
กรรมการร่วมกัน 

ไม่มรีายการในปี 2564 
 

- 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

ส่วนที่ 

 

 

 

3 
 

 

 

งบการเงิน 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ

บริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในแบบแสดง

ข้อมูลประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน

การบัญชีที ่ร ับรองทั ่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้

นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 

บริษัทฯใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการ

อย่างมีเหตุผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผย

ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการ

บริหารงานภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วยคณะกรรมการบร ิหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพ ิ จ ารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการชุด

ย่อยเหล่านี้ทำหน้าที่กำกับดูแล แนะนำฝ่ายจัดการให้

บริหารงานภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ 

และข้อพึงปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานที่ทำหน้าที่

กำกับดูแล และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน และระบบ

การควบคุมภายในที ่มีประสิทธิภาพ เพื ่อให้เกิดความ

เชื ่อม ั ่นว ่า ข ้อม ูลทางบัญชีม ีความถูกต้อง ม ีการใช้

ทรัพยากรของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ

ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและเกิด

ความเสียหายต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ มีระบบการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี ่ยงทาง

ธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและ

มั่นคง 

คณะกรรมการบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ

ป้องกันการทุจริตในองค์กร ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2558 จึงมีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการ

ทุจร ิตและคอร ์ร ัปช่ันเป็นลายลักษณ์อ ักษร เพื ่อให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติเพื่อต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชั่นให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง 

และต่อมาเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษัทฯได้

สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริต เพื่อร่วม

รณรงค์ให้ทุกองค์กรตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริต

และคอร์รัปชั่น และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนว

ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อ

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 และได้รับการรับรองต่อเนื่อง

เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการบริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่ดี

ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบรษิัทฯจึงกำหนด

บทบาทภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯท่ีจะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือ

หุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน สังคม 

ชุมชนและสิ่งแวดล้อมไว้ในหลักจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

ยึดถือปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาค โปร่งใส เที่ยงธรรม 

และช่วยกันส่งเสริมพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

ให้มีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและเป็นสุข  
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ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯมีการประชุม

คณะกรรมการ จำนวน 7 ครั้ง และได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่

ในฐานะกรรมการอย ่ างครบถ ้วน ม ีการปร ับปรุ ง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัด

ให้มีการประเมินตนเองรายปีของคณะกรรมการบริษัททั้ง

คณะ และคณะกรรมการรายบุคคล 

 

 

นายประยรู  พลพิพัฒนพงศ์ 

ประธานกรรมการ 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษทั”)      
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุป
นโยบายการบัญชีท่ีส าคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)              
ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของ 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ ้าได ้ปฏิบ ัติตามความรับผิดชอบด ้านจรรยาบรรณอื ่นๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน  
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
 
 
 

 

รายงานประจําปี 2564 128



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

 

ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การซ้ือธุรกิจ 

ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2564 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั ซิโน-ไทย 
ฟรีซ แอนด์ ดราย จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แช่งแข็งและผลิตภัณฑ์ฟรีซดรายเป็น      
จ านวนเงิน 127.1 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวรวมร้อยละ 68.72 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด       
ซ่ึง ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ บริษทับันทึกรายการวมธุรกิจน้ีตามวิธีซ้ือรับรู้และวดัมูลค่าสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ย
มูลค่ายุติธรรมตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ  ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัรายการซ้ือธุรกิจเหล่าน้ี เน่ืองจากเป็น
รายการท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวม เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส าคญัของผูบ้ริหารท่ีมีผลต่อการรับรู้และวดั
มูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมารวมถึงการรับรู้ค่าความนิยม 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และสอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์น
การเขา้ท ารายการซ้ือดงักล่าวเพ่ือประเมินว่ารายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามค านิยามของการรวมธุรกิจ นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบมูลค่าการซ้ือธุรกิจกบัเอกสารประกอบการซ้ือธุรกิจและการจ่ายเงินเพ่ือให้มัน่ใจว่ามูลค่าดงักล่าว
ถูกตอ้งตามมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้และไม่รวมตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาและ
ประเมินวิธีการและข้อสมมติต่างๆ ท่ีส าคัญท่ีผูบ้ริหารใช้ในการรับรู้มูลค่าท่ีใช้ในการบันทึกรายการซ้ือธุรกิจ สอบทาน               
การบนัทึกค่าความนิยมและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการซ้ือธุรกิจในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

มูลค่าท่ีจะได้รับคืนของลกูหนีรั้บคืนเงินมัดจ า 

ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตของลูกหน้ีรับคืนเงินมัดจ าเป็นจ านวน 25.4 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ การรับรู้             
ผลขาดทุนดา้นเครดิตของลูกหน้ีรับคืนเงินมัดจ าดงักล่าวถือเป็นรายการบัญชีท่ีส าคญัและส่งผลกระทบโดยตรงต่อก าไร
ขาดทุนของกลุ่มบริษทั ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงให้ความส าคญัต่อค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตของลูกหน้ีรับคืนเงินมดัจ าดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและท าความเขา้ใจเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ของลูกหน้ีรับคืนเงินมดัจ าและไดป้ระเมินเง่ือนไขตามสัญญา ขอ้สมมติและวิธีการท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาบนัทึก
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีโดยการประเมินแนวโน้ม      
การรับเงินจากลูกหน้ีและวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินปัจจุบนั ขอ้มูลสภาพเศรษฐกิจ การเมืองและธุรกิจของลูกหน้ีดงักล่าว
รวมถึงการวิเคราะห์รายการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน(ถา้มี) 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอื่น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนนั้นมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึง
รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า           
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้
เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ไดว่้ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจาก
การใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก            
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต
อาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ     
กลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน   
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข ้อ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึง                   
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแลว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้
เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนั
ไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณา
ว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะ
มีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 
นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 9211 
 
บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2565 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ประวัติกรรมการ 

1. นายประยรู พลพิพัฒนพงศ์

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการบริษัท) 

อาย ุ 88 ปี 
การศึกษา วิชาการบัญชี 

คุณวุฒิอื่น ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
การอบรมหลักสตูรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

ประสบการณ์การทำงาน ประธานกรรมการและกรรมการผูม้ีอำนาจ บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซ่นฟูดส์-
ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบัน       
ประธานกรรมการ บจก.อะกรีฟูด้ โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 
ธ.ค. 2558 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการอื่น        
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /  
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่ม ี

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท  7 / 7 ครั้ง  
คณะกรรมการบรหิาร  7 / 7 ครั้ง 

วันเดือนปีและจำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 34 ปี 
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2564 306,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 
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2. นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการบริหาร,ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง) 

อาย ุ 73 ปี 

การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-8/2547 

ประสบการณ์การทำงาน กรรมการผู้จดัการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-31 
ธ.ค.2558                                                                                              
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.
2559-ปัจจุบัน                                                                                 
กรรมการผูม้ีอำนาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-
ปัจจุบัน                                                                                             
กรรมการ บจก.อะกรีฟูด้ โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการอื่น                                              
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

ไม่ม ี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /              
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่ม ี

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท  7 / 7  ครั้ง                                                                                
คณะกรรมการบรหิาร  7 / 7 ครั้ง                                                                                
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  ครั้ง                                                     
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  2 / 2 ครั้ง 

วันเดือนปีและจำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 34 ปี 
การถือหุ้นในบริษัท ณ  31 ธ.ค. 2564 ส่วนตัว     9,102,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  2.39                                                               

คู่สมรส             -        หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ     -                                                             
รวม          9,102,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  2.39 
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3. นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร (กรรมการผู้จดัการ) 

อาย ุ 52 ปี 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ -  มหาวทิยาลัยโคโลราโด, สหรัฐอเมริกา  

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-12/2547, UFS-10/2548 

ประสบการณ์การทำงาน กรรมการบริหารและผจก.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์      
ตั้งแต ่27 เม.ย.2543-ปัจจุบัน       
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ตั้งแต่ 1 ก.พ.2550-
31 ธ.ค.2558       
กรรมการผู้จดัการและกรรมการผูม้ีอำนาจ บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซ่นฟูดส์ 
ตั้งแต่ 1 ม.ค.2559-ปัจจุบัน        
กรรมการผูม้ีอำนาจ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 
ธ.ค. 2558 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการอื่น        
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

ไม่ม ี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /  
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่ม ี

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท  7 / 7 ครั้ง        
คณะกรรมการบรหิาร  7 / 7 ครั้ง       
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง  
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 / 3 ครั้ง       
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  2 / 2 ครั้ง 

วันเดือนปีและจำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วันท่ี 27 เมษายน 2543, 22 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2564 ส่วนตัว   3,702,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97         
คู่สมรส   181,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  0.05        
บุตร        363,000 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10          
รวม     4,247,100 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ  1.11 
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4. นายหลาน มู่ ชิว 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

อาย ุ 74 ปี 
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่ม ี
ประสบการณ์การทำงาน กรรมการ บมจ.เชียงใหมโ่ฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการอื่น                                                       
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

ไม่ม ี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /                      
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่ม ี

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท  (ไมไ่ดเ้ข้ารว่มประชุม)                                                     
คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  (ไม่ไดเ้ข้าร่วมประชุม) 

วันเดือนปีและจำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 34 ปี 
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2564 ส่วนตัว    18,886,724 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.96                                                             

คู่สมรส      5,144,106 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.35                                                                 
รวม         24,030,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  6.30 
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5. นายอำนวย ยศสุข

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) 

อาย ุ 85 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวิทยาลัยอรโิซนา, 
สหรัฐอเมริกา       
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

คุณวุฒิอื่น ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
การอบรมหลักสตูรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

ประสบการณ์การทำงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (2524-2526)        
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (2526-2528)        
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณชิย์ (2528-2529)       
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (2531-2533)       
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (2533)        
กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหมโ่ฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536-
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการอื่น        
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

ประธานกรรมการ บจก.พิริยพลู อินเตอร์เนชั่นแนล (2529-ปัจจุบัน)  
นายกสภามหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (2542-ปัจจุบัน) 

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /  
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่ม ี

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท  7 / 7  ครั้ง      
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  ครั้ง  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  ครั้ง  
คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  1 / 1 ครั้ง 

วันเดือนปีและจำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วันท่ี 12 มีนาคม 2536, 29 ปี 
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2564 667,920 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

6. นายอำพล  รวยฟูพันธ ์

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 53 ปี 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน-มหาวิทยาลยัคอร์แนล, สหรัฐอเมริกา                                                                                 

ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ – มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ/ ปีทีอ่บรม ไม่ม ี

ประสบการณ์การทำงาน ผจก.ฝ่ายบริหารความเสีย่ง บจก.จีอี แคปปิตอล (2537-2539)                                              
กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 26 เม.ย.2549-
ปัจจุบัน 
กรรมการ บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง (2556-2560) 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน กรรมการ บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง (2556-2560) 
ตำแหน่งในกิจการอื่น                                                         
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

กรรมการบริหาร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบัน) 

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /                     
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่ม ี

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท  6 / 7 ครั้ง                                                                                      
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  ครั้ง                                                                            
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  ครั้ง                                                      
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 / 3 ครั้ง                                   
คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 / 1 ครั้ง 

วันเดือนปีและจำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วันท่ี 26 เมษายน 2549, 16  ปี 

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2564 71,874 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

7. ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

อาย ุ 51 ปี 
การศึกษา ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยโนวาเซ้าอีสเทิร์น, 

สหรัฐอเมริกา       
ปริญญาเอก ครุศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลัยอินเดียนาโพลีส,สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโท บัญชี-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP 170/2020 
BNCP 9/2020 

ประสบการณ์การทำงาน อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เริ่ม 1 มิ.ย. 2548-ปัจจบุัน 
ผู้อำนวยการหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตออนไลน์       
เริ่ม 28 ก.ย. 2555-ปัจจุบัน       
กรรมการอิสระ-บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ ตั้งแต่ 30 ม.ย.2553-
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการอืน่       
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

ไม่ม ี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /  
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่ม ี

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2564 คณะกรรมการบริษัท  7 / 7 ครั้ง        
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 / 3 ครั้ง  
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2 / 2 ครั้ง  
คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 / 1 ครั้ง 

วันเดือนปีและจำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วันท่ี 30 เมษายน 2553, 12 ปี 
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2564 ไม่ม ี
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

8. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม  

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 53 ปี 
การศึกษา ปริญญาโท-บริหาร-สถาบันบณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี-วิศวกรรมศาสตร์บณัฑติ (อุตสาหการ)-จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP.67/2550, AACP.26/2560 
ประสบการณ์การทำงาน กรรมการผูม้ีอำนาจและผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการสายบญัชีและการเงนิ-

บมจ.มั่นคงเคหะการ (2533-2558)                        
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการอื่น                                                        
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

กรรมการผูม้ีอำนาจ-บจก.สามัคคซีีเมนต ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /                               
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่ม ี

การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2564 คณะกรรมการบริษัท  7 / 7  ครั้ง                                                                                    
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  ครั้ง                                             
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง  
คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 / 1 ครั้ง 

วันเดือนปีและจำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วันท่ี 26 เมษายน 2559, 6 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2564 ไม่ม ี
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์   

ประเภทกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ 
อาย ุ 40 ปี 
การศึกษา ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมซติี้ 

ประเทศอังกฤษ 
ปริญญาตรี-บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม CFO in Practice (Certification Program) รุ่น 7/2017 สภาวิชาชีพ

การบัญชี,           

ACPG-22/2015, CSP.84/2017 

Level II CFA Candidate 

SEC Financial Advisor Licenses 
ประสบการณ์การทำงาน 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                  

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2564 ไม่ม ี
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร 

นายประยรู พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท   ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท    กรรมการบริษัทท่ีบริษัทไป
ลงทุน >10%) 

พี่ชาย นายประภาส ,บิดา นายอังกูร 

นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์   ประธานกรรมการบริหาร  ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท  กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

                                                                          
น้องชาย  นายประยูร                                  

นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์    กรรมการผู้จดัการ  ผูม้ีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท      ผู้จัดการฝ่ายการตลาด   กรรมการ
กำกับดูแลกิจการ  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ผู้อนุมัติข้อสนเทศ                                    

                                                                            
บุตร นายประยรู 

นายหลาน, มู-่ชิว  กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร ไม่ม ี
นายอำนวย ยศสุข กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
ไม่ม ี

นายอำพล  รวยฟูพันธ ์ กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ                              
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       
กรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 
ไม่ม ี

 
ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ     ประธานกรรมการกำกับ

ดูแลกิจการ   กรรมการบริหารความเสีย่ง 
                                                                          

ไม่ม ี
น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการอิสระ     กรรมการตรวจสอบ                  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ไม่ม ี

น.ส. วริศรา เก่งการค้า                     ผู้จัดการทั่วไป  และ 
รักษาการผู้จัดการฝ่ายสำนักงานโรงงาน 2 

อายุ 54 ปี                                                      
การศึกษา : ประกาศนยีบัตรชั้นสูง                  
การถือหุ้นในบริษัท – ไม่มี                                      
ความสัมพันธ์กับกรรมการ – ไมม่ี            

นายเทวินทร์  รุ่งรัตนพิทักษ ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)     
เลขานุการบริษัท     
ผู้อนุมัติข้อสนเทศ (TSD) 

อายุ 39 ปี                                                                           
การศึกษา : ปริญญาตรีบริหารการค้าระหว่าง
ประเทศ, ปริญญาโท-บริหารการเงิน                           
การถือหุ้นในบริษัท – ไม่มี                                     
ความสัมพันธ์กับกรรมการ – ไมม่ี                           

นายธนะเมศฐ์  สุทธา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (สมุห์บญัชี)      
ผู้จัดทำรายงานข้อสนเทศ                                      
กรรมการกำกับดูแลกิจการ                         
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

อายุ 48 ปี                                                                            
การศึกษา : ปริญญาตรีบัญชี , MBA                                
การถือหุ้นในบริษัท – ไม่ม ี
ความสัมพันธ์กับกรรมการ – ไมม่ี                           
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร 

น.ส. ปิยะลักษณ์ เช้ือผูด้ ี ผู้จัดการโรงงาน 1 อายุ 52 ปี                                                                    
การศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร                                                       
การถือหุ้นในบริษัท – ไม่มี                                          
ความสัมพันธ์กับกรรมการ – ไมม่ ี

นายธรรมรัตณ์ เจริญสันต ิ ผู้จัดการโรงงาน 2 อายุ 48 ปี                                                                    
การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล, 
ปริญญาโท Agro Industry Management                            
การถือหุ้นในบริษัท – ไม่มี                                             
ความสัมพันธ์กับกรรมการ – ไมม่ ี

นายสายรุ้ง บุญตอม ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร อายุ 56 ปี                                                                 
การศึกษา - ปริญญาตรเีกษตรศึกษา                     
(พืชสวน)                                                                          
การถือหุ้นในบริษัท – ไม่มี                                               
ความสัมพันธ์กับกรรมการ - ไม่ม ี

 

รายงานประจําปี 2564 192



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 2 

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย 

บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด 

1. นายประยรู พลพิพัฒนพงศ์ 

2. นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ 

3. นายเซียว เค็ก ซอง 

4. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-นามสกุล: นายวีระวัฒน์  สกุลมีฤทธ์ิ 
ตำแหน่ง: รองผู้จัดการฝา่ยตรวจสอบภายใน 
อายุ: 46 ปี 
วุฒิการศึกษา: 
-ปริญญาตรี สาขาบัญชี                                                           

-CPIAT สมาคมผูต้รวจสอบภายใน                                            

-IACP สภาวิชาชีพบัญชี                                                                       

-IT Audit  สวทช 

ประสบการณ์ : 
-รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่น
ฟูดส์ ตั้งแต่ ม.ค.2560-ปัจจุบัน 
-ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่น
ฟูดส์ ตั้งแต่ ก.ค.-ธ.ค. 2559 
-ผู้จัดการตรวจสอบภายใน บมจ. บูรพาเทคนิคอล ตั้งแต่ ก.พ. 

2559 -30 มิ.ย. 2559                                                          

-ผู้จัดการตรวจสอบภายใน บมจ. กรุ๊ปลสี ตั้งแต่ มิ.ย.2556- 

ม.ค.2559                                                                                    

-หัวหน้าฝ่ายควบคมุ บจ.ซูซูกิ ลิสซิ่ง ตั้งแต่ เม.ย.2553- พ.ค. 

2556 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์สุทธิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินปี ณ 31 

ธันวาคมพ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ประเภท / ลักษณะทรัพยส์ิน ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า      

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ดินอาคารสำนักงานใหญ่ เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุ

รวงศ์ แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อท่ี 54.4 ตรว.                                       

เป็นเจ้าของ 25.6 ไม่ม ี

ที่ดิน โรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.

เชียงใหม ่เนื้อท่ี 15 ไร่ 36.6 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 3.1 ไม่ม ี

ที่ดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.

เชียงใหม่ เนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน 98.9 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 34.7 ไม่ม ี

ที่ดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.

เชียงใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 53.6 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 7.2 ไม่ม ี

ที่ดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.

เชียงใหม่ เนื้อที่ 16 ไร่  108.2 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 9.6 ไม่ม ี

ที่ดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.

เชียงใหม่ เนื้อที่ 6 ไร่  54.3 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 3.2 ไม่ม ี

ที่ดินห้องเย็นใหม่ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.

เชียงใหม่ เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 97 ตรว. 

เป็นเจ้าของ 5.4 ไม่ม ี

ที่ดิน ที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เนื้อที่ 154 ไร่  30 ตรว. เป็นเจ้าของ 15.4 ไม่ม ี

อาคารสำนักงานใหญ่ 4 ช้ัน 3 คูหา เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพ

ลาซ่า       ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 2.1 ไม่ม ี

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

เชียงใหม ่

เป็นเจ้าของ 67 ไม่ม ี

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

เชียงใหม ่

เป็นเจ้าของ 24.4 ไม่ม ี

อาคารห้องเย็น เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.

เชียงใหม ่

เป็นเจ้าของ 29.6 ไม่ม ี
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

ประเภท / ลักษณะทรัพยส์ิน ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า      

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นเจ้าของ 168.4 ไม่ม ี

 

 บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด มีสินทรัพย์สุทธิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินปี ณ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 ดังนี ้

 

ประเภท / ลักษณะทรัพยส์ิน ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า      

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ดินโรงงานราชบุรี ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เนื้อที่รวม 

95 ไร่ 3 งาน 37.6 ตารางวา   

เป็นเจ้าของ 24.26 จำนอง         

ธ.กสิกรไทย 

อาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสร้าง เลขท่ี 202 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยยางโทน 

อ.ปาดท่อ จ.ราชบุร ี

เป็นเจ้าของ 161.80 จำนอง         

ธ.กสิกรไทย 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นเจ้าของ 80.97 จำนอง         

ธ.กสิกรไทย 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 5 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกจิที่ไดร้บัการทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทไว้ ท่ีเว็บไซต์ของ

บริษัท www.cmfrozen.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) 
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดสจํากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2564 หน้า 2 
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149/34 SOI ANGLO, PLAZA SURAWONGSE ROAD,
BANGRAK,BANGKOK 10500 , THAILAND.

 TEL. +662 – 6340061- 4  FAX. +662 – 2384090

https://www.cmfrozen.com/language/en/
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