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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

                 บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่าย พืชผกัแช่แขง็ เช่น ถัว่แระ

แช่แขง็  ถัว่แขกแช่แขง็  ขา้วโพดหวานแช่แขง็  ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แขง็ เป็นตน้  มีสัดส่วนการจาํหน่ายตลาด

ต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 80 และตลาดในประเทศ ประมาณร้อยละ 20  สาํหรับตลาดในประเทศเกือบทั้งหมด

ขายผา่นบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ย)   

1.1 ปรัชญาองคก์ร วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

 

                                                               ปรัชญาองคก์ร 

                            ความพึงพอใจสูงสุดของลกูคา้ คือ ความปรารถนาสูงสุดของเรา 

 

                                                                   วสิัยทศัน์ 

                                       เรามุ่งมัน่พฒันา เพ่ือความเป็นผูน้าํดา้นสินคา้เกษตรแช่แขง็และเกษตรแปรรูป 

 

                                                                           พนัธกิจ 

     บริษทัมุ่งพฒันา และสรรหาผกั ผลไมท่ี้มีคุณภาพ สดสะอาด ปลอดสารเคมี                        

และส่งมอบสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ 

     บริษทัมุ่งบริหารกิจการใหมี้ผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี โดยยดึหลกับรรษทัภิบาล 

 

เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

     รักษาคุณภาพของสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานอยูเ่สมอ 

     มุ่งมัน่ผลิตสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

     แสวงหาช่องทางการขยายธุรกิจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

     ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้ม และส่งเสริมการอยูร่่วมกนั                 

ดว้ยความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทักบัชุมชน  
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

พฤศจิกายน 2531 จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ 10 บาทต่อหุน้ 

 เมษายน 2532 สร้างโรงงานแห่งท่ี 1 ท่ี ต.หนองจ๊อม อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่                                   บนเน้ือท่ี  15 ไร่ 

36.6 ตรว. แลว้เสร็จในเดือน  ตุลาคม 2532 

กมุภาพนัธ์ 2533 เร่ิมมีรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 

ธนัวาคม 2534 เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 50 ลา้นบาท เป็น 125 ลา้นบาท  

 มกราคม 2536 ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

 มกราคม 2536 เร่ิมทาํการซ้ือ-ขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใตช่ื้อยอ่ CM 

กมุภาพนัธ์ 2537 แปรสภาพจากบริษทัจาํกดั เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั  

มีนาคม 2537  สร้างโรงงานแห่งท่ี 2 ท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ บนเน้ือท่ี                   26 ไร่ 29.9 ตรว.  

แลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินการผลิตในเดือน ตุลาคม 2538 

พฤศจิกายน 2541 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 125 ลา้นบาท เป็น 210 ลา้นบาท 

เมษายน 2546 ร่วมลงทุนกบับริษทั ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั                                           ในอตัราส่วน

บริษทั 51 : 49 ในบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จาํกดั                            ดว้ยเงินลงทุน 120 ลา้นบาท 

เรียกชาํระแลว้ 30 ลา้นบาท 

มีนาคม 2547 สร้างหอ้งเยน็ใหม่ ท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่                                      บนเน้ือท่ี 8 ไร่ 3 

งาน 97 ตรว. แลว้เสร็จในเดือน กรกฎาคม 2548 

กรกฎาคม 2547 ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดัจากบริษทั ริเวอร์แคว                   อินเตอร์เนชัน่

แนล จาํกดั  เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 

พฤษภาคม 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 210 ลา้นบาท เป็น 315 ลา้นบาท 

พฤษภาคม 2548 เปล่ียนมูลค่าหุน้ จากเดิมมูลค่า 10 บาทต่อหุน้ เป็น 1 บาทต่อหุน้ 

พฤษภาคม 2550 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 315 ลา้นบาท เป็น 346 ลา้นบาท 

พฤษภาคม 2552 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 346 ลา้นบาท เป็น 381 ลา้นบาท 

                        อาํนาจในการควบคุมบริษัทในปีที่ผ่านมา 

                                 ไม่มีการเปล่ียนแปลงอาํนาจการควบคุม 



6 
 

 

                   ลกัษณะการประกอบธุรกจิในปีที่ผ่านมา 

                                ไม่มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

                    การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถือหุ้น, การจัดการ หรือการประกอบธุรกจิในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

- ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556  Itochu Corporation ถือหุน้จาํนวน 50,440,665 หุน้ และ Itochu 

(Thailand) Ltd. ถือหุน้จาํนวน 25,789,335 หุน้ นบัหุน้รวมกนัจาํนวน 76,230,000 หุน้ หรือคิดเป็น

ร้อยละ 20 ไดข้ายหุน้ทั้งหมดใหก้บั 

 

รายช่ือผูซ้ื้อ 

หุน้ก่อนไดม้า หุน้ไดม้า หุน้หลงัไดม้า ลกัษณะ  

ความสัมพนัธ์  

ระหวา่งผูซ้ื้อ 
จาํนวนหุน้ % จาํนวนหุน้ % จาํนวนหุน้ % 

1.บจก.เกษตรเหนือ 66,755,700 17.51 16,770,400 4.40 83,526,100 21.91 ไม่มี 

2.นางพรทิพย ์ รัตนอมรพิน - - 12,000,000 3.15 12,000,000 3.15 ไม่มี 

3.นายสุภคั  ภทัรธีรกลุ - - 11,434,500 3.00 11,434,500 3.00 ไม่มี 

4.นายสุพจน์  วงศจิ์รัฐิติกาล 912,649 0.24 8.328,500 2.18 9,241,149 2.42 ไม่มี 

5.นายประเสริฐ  ไตรจกัรภพ 100,000 0.03 7,623,000 2.00 7,723,000 2.03 ไม่มี 

6.น.ส.กรวิภา  วงศาริยวานิช - - 7,384,000 1.94 7,384,000 1.94 ไม่มี 

7.นายชาตรี  เหล่าวณิชยว์ทิย ์ - - 7,353,600 1.93 7,353,600 1.93 ไม่มี 

8.นายฐนิต  วชัรียานุกลุ - - 5,336,000 1.40 5,336,000 1.40 ไม่มี 

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

                

                      เหตุการณ์สําคญัในปี 2556 

                                 ไม่มี 
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 

- นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

1 บริษทั เกษตรเหนือ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการเกษตร ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกั

ของบริษทั และไม่มีการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั โดยนายประยรู   

พลพิพฒันพงศ ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ร้อยละ 30  และเป็นผูถื้อหุน้ใน

บริษทั จาํนวน 306,517 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.08  

บริษทั เกษตรเหนือ จาํกดั ถือหุน้ในบริษทั จาํนวน 66,755,700 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 17.51  ต่อมาในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 บริษทั เกษตร

เหนือ จาํกดั ซ้ือหุน้จาก Itochu Group จาํนวน 16,770,400 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 4.40 ทาํให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ถือหุน้ในบริษทั

รวมจาํนวน 83,526,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 21.91  

2 Itochu Group เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป มีสาขาอยูท่ ัว่โลก ประกอบ 

ดว้ยบริษทั Itochu Corporation ถือหุน้ จาํนวน 50,440,665 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 13.23 และบริษทั Itochu (Thailand) Ltd. ถือหุน้ จาํนวน 

25,789,335 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 6.77 มีกรรมการตวัแทน จาํนวน 1 

คน คือ Mr. Kenichi Tai เป็นบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ใหก้บั

บริษทั และไดรั้บค่านายหนา้จากการขาย ต่อมาในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 

2556 Itochu Group ขายหุน้ท่ีถืออยูท่ ั้งหมด จาํนวนหุน้ 76,230,000 

หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 20    

 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 
- บริษทั เกษตรเหนือ จาํกดั มีนายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ร้อยละ 30 และทาํหนา้ท่ีเป็นประธาน

กรรมการของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน)   การดาํเนินธุรกิจของบริษทั กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อ

หุน้ใหญ่ ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และไม่มีการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั 

- Itochu Corporation  มีกรรมการตวัแทน 1 คน คือ Mr. Kenichi Tai  ดาํเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป มีสาขาอยูท่ ัว่โลก 

เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของบริษทั และไดรั้บค่านายหนา้จากการขาย  และบริษทัยงัคงขายสินคา้ผา่น Itochu 

Corporation เน่ืองจาก Itochu Corporation มีฐานลูกคา้ในประเทศญ่ีปุ่น ทาํใหเ้ป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีบริษทัสามารถ

จาํหน่ายสินคา้ได ้  การขายสินคา้ดงักล่าว เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจ ทั้งในดา้นการกาํหนดราคา การใหส่้วนลด 

การใหเ้ครดิต ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัลูกคา้ของบริษทัทุกราย 
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2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได ้  

   เฉพาะของ บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน)                                               ( หน่วย : พนับาท ) 

ผลิตภณัฑ ์ 2556 % 2555 % 2554 % 
ผกัแช่แขง็ 1,407,756 100.0 1,466,095 100.0 1,267,285 99.9 
อ่ืน ๆ -                     -            -        -   685 0.1 

รวม 1,407,756 100.0 1,466,095 100.0 1,267,970 100.0 
 

ตลาดผลิตภณัฑ ์ 2556 % 2555 % 2554 % 
ต่างประเทศ 1,147,501 81.5 1,193,384 81.4 1,019,895 80.4 
ในประเทศ 260,255 18.5 272,711 18.6 248,075 19.6 

รวม 1,407,756 100.0 1,466,095 100.0 1,267,970 100.0 

 

ลกัษณะลูกคา้ อตัราร้อยละ 

ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ รวม 

มูลค่าการจาํหน่ายรวม 81.50 18.50 100.00 

วฎัจักร 
ของการประกอบธุรกจิ 

อตัราร้อยละ 
2556 2555 2554 

ไตรมาส 1 22.00 22.00 21.00 
ไตรมาส 2 31.00 30.00 28.00 
ไตรมาส 3 26.00 27.00 29.00 
ไตรมาส 4 21.00 21.00 22.00 

รวม             100.00              100.00            100.00 

                 บริษัทย่อย 
                  บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จาํกดั เป็นผูจ้ดัจาํหน่าย (ส่งออก) ขา้วโพดหวานแช่แขง็  

                   โครงสร้างรายได้                                                                                                                ( หน่วย : พนับาท ) 

รายได ้ 2556 % 2555 % 2554 % 

รายไดจ้ากการขาย 265,304 97.4 279,500 98.7 261,066 99.2 

รายไดอ่ื้น 7,156 2.6 3,787 1.3 2,106 0.8 
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รวม 272,460 100.0 283,287 100.0 263,172 100.0 

                         

2.1  ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

                ผลิตภณัฑข์องบริษทั  เป็นผลิตภณัฑ ์ ผกัแช่แขง็  ซ่ึงเป็นการนาํเอาผลผลิตทางการเกษตร เช่น ถัว่แระ, ถัว่
แขก, ขา้วโพดหวาน, แครอท, ขา้วโพดฝักอ่อน เป็นตน้ มาผา่นกระบวนการผลิต เช่น คดัเลือก, ตดัแต่ง, ลา้ง, ตม้สุก 
แลว้นาํไปทาํการแช่เยอืกแขง็ และเกบ็รักษาไวใ้นหอ้งเยน็ เพ่ือรอการคดัเกรด, บรรจุ และส่งออก โดยมีขั้นตอนการ
ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 22000, HACCP, GMP เคร่ืองจกัรมีความทนัสมยั ผลิตภณัฑมี์
คุณภาพ สด สะอาด รสชาติอร่อยตรงตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ 

                     การส่งเสริมการลงทุน 

                     บริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตพืชผกัแช่แขง็ ปัจจุบนัสิทธิประโยชน์ท่ียงัมีผลคือ ไดรั้บ

ลดหยอ่นภาษีนิติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 จนถึงเดือน ตุลาคม 2557 ของขนาดกิจการ 15,000 ตนั/ปี จากขนาดกิจการ 

ทั้งหมด 42,000 ตนั/ปี  

2.2 การตลาดและการแข่งขนั  

นโยบายการตลาดในปีท่ีผา่นมา 

                     ในปี 2556 บริษทัมีเป้าหมายการขายท่ี 26,500 ตนั ในขณะท่ีบริษทัขายไดท้ั้งส้ิน 24,400 ตนั ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

จาํนวน 2,100 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 7.92  มีมูลค่าการจาํหน่ายทั้งส้ิน 1,407.8 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 58.3 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 3.98   

               กลยุทธ์การแข่งขัน 

1. รับฟังเสียงลกูคา้ในทุกกลุ่มพร้อมทั้งตอบสนองความคาดหวงัและความตอ้งการของลกูคา้อยา่งรวดเร็ว 
2. พฒันาคุณภาพสินคา้ใหมี้มาตรฐานระดบัสากล ปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้ง และส่ิงเจือปนอยา่งต่อเน่ือง 
3. จดัส่งสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้อยูเ่สมอ 
4. พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถและดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด 
        จุดเด่น 
1. บริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลกูคา้และดาํเนินธุรกิจร่วมกนัเป็นระยะเวลายาวนาน 
2. ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ทางดา้นการคา้ผลิตผลทางการเกษตรมานาน

นบัสิบปี 
3. ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั  เป็นผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพดี สด และมีความปลอดภยั 
4. พ้ืนท่ีเพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทาํการปลกูไดเ้กือบตลอดทั้งปี และปัญหาทางดา้นภยัธรรมชาติ เช่น 

ลมพาย ุ ฝนตกหนกั นํ้าท่วมมีโอกาสนอ้ยกวา่ เม่ือเทียบกบัประเทศคู่แข่งเช่น จีน  และไตห้วนั 
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               จุดด้อย 
1. ระยะทางการขนส่งสินคา้ทั้งทางบก และทางนํ้า  เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัในต่างประเทศแลว้ไกลกวา่  ทาํใหบ้ริษทัมี

ตน้ทุนค่าขนส่งท่ีสูงกวา่ 
2. ขนาดของพ้ืนท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่มีขนาดเลก็และกระจายอยูใ่นบริเวณกวา้ง  การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีการเพาะปลกู 

ไดย้าก เม่ือเทียบกบัคู่แข่งในต่างประเทศ 
        ลูกค้าเป้าหมาย 
        ลูกคา้หลกัของบริษทัคือ ผูน้าํเขา้  ผูค้า้รายใหญ่ ตวัแทนจาํหน่าย และลกูคา้รายยอ่ย ซ่ึงทาํการกระจายสินคา้ไปยงั
ซุปเปอร์มาร์เกต็  ร้านคา้ปลีกต่างๆ และผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมอาหาร  กลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ของบริษทัส่วนใหญ่ เป็น
กลุ่มลกูคา้ระดบักลางข้ึนไป และกลุ่มลูกคา้นกัธุรกิจท่ีตอ้งการสินคา้ในรูปแบบก่ึงสาํเร็จรูป  สะอาด  ถกูหลกัอนามยั
และสะดวกในการบริโภค 
        นโยบายการตั้งราคา 
        บริษทัมีนโยบายท่ีจะจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นราคาท่ีสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งจากทั้งในและต่างประเทศได ้

                การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
        ผลิตภณัฑข์องบริษทัส่งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยผา่นช่องทางการจาํหน่ายคือ 

1. จาํหน่ายผา่นผูน้าํเขา้และตวัแทนจาํหน่าย   
2. จาํหน่ายใหล้กูคา้โดยตรง   
3. จาํหน่ายผา่นบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ย)  

                สัดส่วนการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
                บริษทัจาํหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา  สวเีดน  เดนมาร์ก ประมาณ     
ร้อยละ 80 และขายในประเทศผา่นบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั และลกูคา้รายยอ่ยอ่ืน ประมาณร้อยละ 20 
                 สภาพการแข่งขนั 
                 สภาพการแข่งขนั ไม่รุนแรงนกั เน่ืองจากผลิตภณัฑผ์กัแช่แขง็ เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความตอ้งการบริโภคในปริมาณ
มาก และตลาดหลกัของบริษทัคือประเทศญ่ีปุ่น  ลกูคา้ชาวญ่ีปุ่น เป็นลกูคา้ท่ีมีความตอ้งการบริโภคสินคา้ในรูปแบบก่ึง
สาํเร็จรูป สด สะอาด ถกูหลกัอนามยั และสะดวกในการรับประทาน  ประกอบกบัประเทศไทย เป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ 
และไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองภยัทางธรรมชาติ ต่างจากประเทศคู่แข่งขนัคือ จีน ซ่ึงมกัประสบปัญหาภยัทางธรรมชาติ ทาํใหก้าร
จดัส่งสินคา้ไม่สมํ่าเสมอ ต่างจากสินคา้ของบริษทัท่ีสามารถจดัส่งสินคา้ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอตลอดทั้งปี 
                  คู่แข่งทางการคา้ของบริษทัเป็นคู่แข่งในต่างประเทศคือ ประเทศจีน  มีขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนักบับริษทั โดย
บริษทัมีศกัยภาพเพียงพอท่ีสามารถทาํการแข่งขนัได ้ทั้งในดา้นคุณภาพ ราคา และความสมํ่าเสมอในการจดัส่ง  
2.3    การจดัหาผลิตภณัฑ ์

                ผลิตภณัฑข์องบริษทั ผลิตจากวตัถุดิบท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการโดยผา่นผูร้วบรวมวตัถุดิบ  มี
พ้ืนท่ีครอบคลุม 16 จงัหวดัภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่  เชียงราย  แพร่  น่าน  พะเยา  ฯลฯ   โดยท่ีบริษทัจะเป็นผูจ้ดัหา
เมลด็พนัธ์ุ  ปุ๋ย  และยากาํจดัศตัรูพืช  สาํรองใหแ้ก่เกษตรกร และบริษทัจะรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรในราคา
รับประกนั  ในระหวา่งการเพาะปลกูจะมีเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นพนกังานส่งเสริมการเกษตรของบริษทั เป็นผูค้อยใหค้วามรู้ 
และใหค้าํแนะนาํแก่เกษตรกรในการดูแลรักษา  การใส่ปุ๋ย  และกาํกบัการใชเ้คมีภณัฑ ์ เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ  มี
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ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และผลผลิตต่อไร่สูงสุด  เม่ือผลผลิตสามารถเกบ็เก่ียวได ้  บริษทัจะรับซ้ือในราคาประกนั 
และหกัค่าใชจ่้ายของเมลด็พนัธ์ุ  ปุ๋ย และยากาํจดัศตัรูพืชออกจากราคารับซ้ือผลผลิต 
กาํลงัการผลติ  ปริมาณการผลติ และมูลค่าการผลติ 

รายการ หน่วย 2556 2555 2554 
กาํลงัการผลิตเตม็ท่ีของเคร่ืองจกัร ตนั 42,000 42,000 42,000 
ปริมาณการผลิตจริง (ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล และปริมาณวตัถุดิบ) ตนั 22,132 26,212 26,280 
อตัราการใชก้าํลงัการผลิต % 52.70 62.41 62.57 
อตัราการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของปริมาณการผลิต % (15.57) (0.26) 17.97 
อตัราการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของมูลค่าการผลิต % (2.71) 5.76 13.13 

 
สัดส่วนการซ้ือวัตถุดบิ 
         ในประเทศ- มีผูร้วบรวมวตัถุดิบ ประมาณ 200 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97 
         ต่างประเทศ- บริษทันาํเขา้วตัถุดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
                  นํ้าท้ิงท่ีผา่นกระบวนการผลิตของบริษทั  อาจจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัจึงไดน้าํไปผา่นระบบ
บาํบดันํ้าเสีย  เพ่ือใหคุ้ณภาพของนํ้าท้ิงเป็นไปตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกาํหนด  ก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่ระบบ
ระบายนํ้า  สาํหรับเศษวตัถุดิบท่ีเหลือจากการผลิต  บริษทัจะขายในรูปของผลพลอยได ้ เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นอาหารสัตว ์ 
ทาํใหไ้ม่มีของเสียในส่วนน้ีท่ีจะทาํใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม                                                                                   
                  ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัดาํเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอยา่ง
เคร่งครัด บริษทัจึงไม่มีขอ้พิพาท หรือการถกูฟ้องร้องเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 
   2.4   งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 

                   เน่ืองจากบริษทัผลิตสินคา้เพ่ือเกบ็ไวข้ายตลอดทั้งปี และบริษทัจดัส่งสินคา้ตามคาํสั่งของลกูคา้ อยา่งสมํ่าเสมอ   

ดงันั้น จึงไม่มีคาํสั่งซ้ือท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 

3 ปัจจยัความเส่ียง 

 ด้านวตัถุดบิ 

                บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์กัแช่แขง็  ซ่ึงตอ้งใช ้ ถัว่แระ, ถัว่แขก และขา้วโพดหวาน เป็นวตัถุดิบ

สาํคญัของตน้ทุนการผลิต และเน่ืองจากวตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นวตัถุดิบทางการเกษตรท่ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางธรรมชาติเป็นหลกั 

ทาํใหบ้ริษทัอาจไดรั้บผลกระทบ และเกิดการขาดแคลนวตัถุดิบดงักล่าวไดบ้า้ง 

               มาตรการรองรับความเส่ียงในกรณีน้ีคือ บริษทัใชว้ธีิเพ่ิมปริมาณการผลิตในรุ่นถดัไปใหม้ากข้ึน  เน่ืองจาก วตัถุดิบ

ของบริษทัสามารถปลกูได ้ปีละ 2-3 รุ่น และมีอายกุารเกบ็เก่ียวผลผลิตเพียง ประมาณ 60 – 90 วนั  ดงันั้น หากการเพาะปลกู

รุ่นใดมีปัญหา  บริษทักจ็ะเพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกในรุ่นถดัไปใหม้ากข้ึน 
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ด้านการตลาด 

                 ปัจจุบนับริษทัส่งออกผลิตภณัฑผ์กัแช่แขง็ไปยงัตลาดญ่ีปุ่น ประมาณ ร้อยละ 76 ของยอดขายรวม  ซ่ึงการพ่ึงพิง

ตลาดญ่ีปุ่นในสัดส่วนท่ีสูงน้ี ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจากการท่ีเศรษฐกิจญ่ีปุ่นชะลอตวั และ/

หรือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการคา้ของประเทศดงักล่าว 

                 อยา่งไรกต็าม จากการท่ีผลิตภณัฑข์องบริษทั เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทอาหาร ท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีพ และ

ชาวญ่ีปุ่นเองกนิ็ยมบริโภคผลิตภณัฑ ์ ถัว่แระ และถัว่แขกแช่แขง็ ประกอบกบับริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลกูคา้ตลอดมา  

ดงันั้น ผลกระทบจากการพ่ึงพิงตลาดญ่ีปุ่นเป็นหลกัจึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงไม่สูงนกั  

                 ด้านอตัราแลกเปลีย่น 

                 จากการท่ีบริษทัมีมูลค่าการส่งออก ประมาณ ร้อยละ 80 ของยอดขายรวม และบริษทัขายสินคา้เป็นสกลุเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งหมด  ดงันั้น บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบอนัเน่ืองมาจากอตัราแลกเปล่ียนแขง็ค่าข้ึน จะส่งผลให้

บริษทัไดรั้บเงินบาทจากการแปลงค่านอ้ยลง 

                 มาตรการลดความเส่ียงในกรณีน้ี บริษทัไดท้าํสัญญาขายเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหนา้ ซ่ึงสามารถลดความ

เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดพ้อสมควร โดยบริษทัจะทาํสัญญาขายเงินล่วงหนา้ ระยะเวลา 8 – 12 เดือน 

ทาํใหบ้ริษทัสามารถป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไดป้ระมาณ 10 เดือน 

                ด้านคุณภาพของสินค้า 

                ดา้นคุณภาพสินคา้ท่ีตอ้งปลอดจากสารเคมี  ทาํใหบ้ริษทัมีความเส่ียงในดา้นการคืนสินคา้จากลูกคา้ หากไม่

สามารถควบคุมคุณภาพสินคา้ใหป้ลอดสารเคมีตามสัญญาท่ีตกลงกบัลูกคา้ 

                มาตรการการควบคุมคุณภาพของสินคา้ ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากสารเคมีตกคา้งนั้น บริษทัมีกระบวนการ

ตรวจสอบท่ีเขม้งวดตามมาตรฐาน GMP โดยบริษทัไดจ้ดัหาเคร่ืองตรวจหาสารเคมีตกคา้งท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงปัจจุบนั

บริษทัมีอยูจ่าํนวน 2 เคร่ือง สามารถตรวจหาสารเคมีตกคา้งไดม้ากกวา่ 250 ชนิด ในขณะท่ีบริษทัใชส้ารเคมี ประมาณ 20 

ชนิด 

                 ด้านการบริหารจดัการ 

                 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่  ซ่ึงมีประสบการณ์ในธุรกิจ

การเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน จาํนวน 7 คน และกรรมการอิสระ จาํนวน 4 คน ร่วมกนักาํหนดนโยบายใหก้บัทางคณะ

ผูบ้ริหาร ดูแลและควบคุมการดาํเนินการของคณะผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
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                คณะผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยทีมผูบ้ริหารระดบัสูง จาํนวน 5 คน  ซ่ึงแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ในการ

บริหารงานธุรกิจดา้นการเกษตรเป็นอยา่งดี  มีการกระจายอาํนาจในการบริหารและการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม รวมถึงมี

การประชุมร่วมกนัเพ่ือตดัสินใจในประเดน็การบริหารงานท่ีสาํคญั 

               การทาํงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหารของบริษทั ดาํเนินงานภายใตน้โยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้และในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง ท่ีประชุม

ไดร้ายงานผลการดาํเนินงาน และเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านไดซ้กัถามอยา่งเป็นท่ีพอใจ  ดงันั้น ความเส่ียงในการ

บริหารจดัการของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

                  ด้านการเงิน  

                 บริษทัมีสินทรัพยร์วม จาํนวน 1,428.9 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวม 124.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 ของ

สินทรัพยร์วม และมีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,304.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.3 ของสินทรัพยร์วม  มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.10 : 1 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่อง 11.4 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 7.1 เท่า ประกอบกบั

วงเงินเครดิตท่ีสถาบนัการเงินทั้ง 4 สถาบนัท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูต่่างเป็นวงเงินท่ีไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัทั้งส้ิน แสดง

ถึงสถานะการเงินและความน่าเช่ือถือของบริษทั ท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินอยูใ่นระดบัสูง   นอกจากน้ีบริษทั ไดย้ดึหลกั

นโยบายการเงินท่ีเนน้ความรอบคอบ ทาํใหค้วามเส่ียงดา้นการเงินของบริษทัอยูใ่นระดบัตํ่า 

                  ด้านผู้ลงทุน 

                 บริษทัมีผลประกอบการท่ีดีและมีกาํไรมาโดยตลอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีกาํไรสะสมทั้งส้ิน จาํนวน 

855.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.9 ของสินทรัพยร์วม และบริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี  

4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า      

(ล้านบาท) 

ภาระ

ผูกพนั 

ท่ีดินอาคารสาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ ์

แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เน้ือท่ี 54.4 ตรว.                                  

เป็นเจา้ของ 25.6 ไม่มี 

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

เน้ือท่ี 15 ไร่ 36.6 ตรว. 

เป็นเจา้ของ 3.1 ไม่มี 

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

เน้ือท่ี 27 ไร่ 3 งาน 98.9 ตรว. 

เป็นเจา้ของ 34.7 ไม่มี 
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ท่ีดิน โรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

เน้ือท่ี 15 ไร่ 1 งาน 53.6 ตรว. 

เป็นเจา้ของ 7.2 ไม่มี 

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

เน้ือท่ี 16 ไร่  108.2 ตรว. 

เป็นเจา้ของ 9.6 ไม่มี 

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

เน้ือท่ี 6 ไร่  54.3 ตรว. 

เป็นเจา้ของ 3.2 ไม่มี 

ท่ีดินหอ้งเยน็ใหม่ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย           

จ.เชียงใหม่ เน้ือท่ี 8 ไร่ 3 งาน 97 ตรว. 

เป็นเจา้ของ 5.4 ไม่มี 

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

อาคารสาํนกังานใหญ่ 4 ชั้น 3 คูหา เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพลาซ่า 

ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

เป็นเจา้ของ 5.3 ไม่มี 

อาคารโรงงาน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นเจา้ของ 23.5 ไม่มี 

อาคารโรงงาน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นเจา้ของ 42.3 ไม่มี 

อาคารหอ้งเยน็ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย                

จ.เชียงใหม่ 

เป็นเจา้ของ 55.6 ไม่มี 

เคร่ืองจกัรทั้งหมด เป็นเจา้ของ 95.2 ไม่มี 

 

5 ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

ระหวา่งปี 2556 บริษทั และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ท่ีมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
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6 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน 

       6.1   ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์  จาํกดั  ( มหาชน ) 

ท่ีตั้งสาํนกังาน 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ทะเบียนเลขท่ี 0107 537 000 513 

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

เวบ็ไซต ์ www.cmfrozen.com 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผกั ผลไมแ้ช่แขง็ เช่น ถัว่แระ  ถัว่แขก  ขา้วโพดหวาน  แครอท                      

ขา้วโพดฝักอ่อน  เป็นตน้ 

กาํลงัการผลิต 42,000  ตนั ต่อ ปี 

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

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

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 381,146,251 หุน้ ราคาหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นเงินรวม 381,146,251 บาท 

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

                 นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ  10  ข้ึนไป 

ช่ือบริษทั บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั 

ท่ีตั้ง 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท,์โทรสาร  โทรศพัท ์0-2634-2282-6    โทรสาร 0-2634-2287 

ประเภทธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป เป็นผูจ้าํหน่าย (ส่งออก) ขา้วโพดหวานแช่แขง็ 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นเงินรวม 120,000,000  บาท 

ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 10 บาท เรียกชาํระแลว้    30,000,000  บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ บริษทั ถือหุน้ 100 % 
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6.2  ขอ้มูลสาํคญัอ่ืน                                                                                                                              

นายทะเบียนหุน้ บริษทั  ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จาํกดั                                                                

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7                                                             

ถ.รัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110                                             

โทรศพัท ์0-2229-2800, 0-2654-5599  โทรสาร 0-2359-1262-3 

ผูส้อบบญัชี น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4334                                               

สาํนกังาน เอเอสที มาสเตอร์  เลขท่ี 790/12 ทองหล่อทาวเวอร์                                                 

ซ.ทองหล่อ 18  ถ.สุขมุวทิ 55  แขวงคลองตนั  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110                        

โทรศพัท ์0-2381-5716, 0-2381-8016 

ท่ีปรึกษากฎหมาย นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์                                                                                                       

เลขท่ี 51 ตรอกศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210                                

โทรศพัท ์และโทรสาร 0-2521-4501 

สถาบนัการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)                                                                                         

ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอร์เรท จาํกดั - สาขา กรุงเทพฯ                                                                 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)                                                                        

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนท่ี 2 

 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 

7 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 
              7.1     จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 

- บริษทัมีทุนหุน้สามญัจดทะเบียน 381,146,251 บาท เรียกชาํระแลว้ 381,145,725 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 381,145,725 

หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท    

- บริษทัไม่มีหลกัทรัพยอ่ื์น เช่น หุน้บุริมสิทธิ, ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้, หุน้กูแ้ปลงสภาพ เป็นตน้ 

7.2  ผูถื้อหุน้   

- รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี มี

ดงัน้ี 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก 

ส้ินสุด ณ 14 มีนาคม 2556 ส้ินสุด ณ 14 มีนาคม 2555 

จาํนวนหุน้ ร้อยละ จาํนวนหุน้ ร้อยละ 

1 บริษทั เกษตรเหนือ จาํกดั 66,755,700 17.51 66,755,700 17.51 

2 Itochu Corporation 50,440,665 13.23 50,440,665 13.23 

3 Itochu (Thailand) Co., Ltd. 25,789,335 6.77 25,789,335 6.77 

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

5 นายหลาน, มู่-ชิว และภรรยา 18,030,830 4.73 18,030,830 4.73 

6 นายประภาส  พลพพิฒันพงศ ์และภรรยา 15,346,200 4.03 16,066,200 4.22 

7 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 13,318,695 3.49 14,225,707 3.73 

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

9 น.ส. นิลจรัส  สหรัตนชยัวงศ ์ 6,261,750 1.64 6,261,750 1.64 

10 Mr. Lu, Yu-Chin 6,105,309 1.60 6,105,309 1.60 

รวม 229,943,527 60.32 231,570,539 60.75 

 
           หมายเหตุ ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 Itochu Corporation และ Itochu (Thailand) Ltd. ไดข้ายหุน้ท่ีถืออยูท่ ั้งหมด 
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ผูถื้อหุน้ 

ณ  วนัท่ี  14  มีนาคม  2556 ณ  วนัท่ี  14  มีนาคม  2555 

จาํนวนราย จาํนวนหุน้ % จาํนวนราย จาํนวนหุน้ % 

สญัชาติไทย 2,332 227,268,181 59.63 1,553 222,368,313 58.34 

สญัชาติต่างดา้ว 39 153,877,544 40.37 43 158,777,412 41.66 

รวม 2,371 381,145,725 100.00 1,596 381,145,725 100.00 

ญ่ีปุ่น 12 79,981,282 20.98 12 78,747,470 20.66 

ไตห้วนั 10 52,480,878 13.77 11 52,480,978 13.77 

องักฤษ 5 19,281,701 5.06 6 19,281,801 5.06 

สวสิเซอร์แลนด ์ 2 1,756,950 0.46 3 6,598,150 1.73 

สหรัฐอเมริกา 3 330,876 0.09 4 1,623,156 0.43 

เยอรมนั 1 29,040 0.01 1 29,040 0.01 

อ่ืน ๆ 6 16,817        - 6 16,817        - 

- บริษทัถือหุน้ในบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) โดยบริษทัถือหุน้ ร้อยละ 100 

- บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ใหญ่ ในอนัท่ีจะมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการ

บริหารงานของบริษทั 

 ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556  Itochu Corporation ถือหุน้จาํนวน 50,440,665 หุน้ และ Itochu 

(Thailand) Ltd. ถือหุน้จาํนวน 25,789,335 หุน้ นบัหุน้รวมกนัจาํนวน 76,230,000 หุน้ หรือ

คิดเป็นร้อยละ 20 ไดข้ายหุน้ทั้งหมดใหก้บั 

 

รายช่ือผูซ้ื้อ 

หุน้ก่อนไดม้า หุน้ไดม้า หุน้หลงัไดม้า ลกัษณะ  

ความสัมพนัธ์  

ระหวา่งผูซ้ื้อ 
จาํนวนหุน้ % จาํนวนหุน้ % จาํนวนหุน้ % 

1.บจก.เกษตรเหนือ 66,755,700 17.51 16,770,400 4.40 83,526,100 21.91 ไม่มี 

2.นางพรทิพย ์ รัตนอมรพิน - - 12,000,000 3.15 12,000,000 3.15 ไม่มี 

3.นายสุภคั  ภทัรธีรกลุ - - 11,434,500 3.00 11,434,500 3.00 ไม่มี 
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4.นายสุพจน์  วงศจิ์รัฐิติกาล 912,649 0.24 8.328,500 2.18 9,241,149 2.42 ไม่มี 

5.นายประเสริฐ  ไตรจกัรภพ 100,000 0.03 7,623,000 2.00 7,723,000 2.03 ไม่มี 

6.น.ส.กรวิภา  วงศาริยวานิช - - 7,384,000 1.94 7,384,000 1.94 ไม่มี 

7.นายชาตรี  เหล่าวณิชยว์ทิย ์ - - 7,353,600 1.93 7,353,600 1.93 ไม่มี 

8.นายฐนิต  วชัรียานุกลุ - - 5,336,000 1.40 5,336,000 1.40 ไม่มี 

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

 นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

1 บริษทั เกษตรเหนือ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการเกษตร ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกั

ของบริษทั และไม่มีการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั โดยนายประยรู   

พลพิพฒันพงศ ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ร้อยละ 30  และเป็นผูถื้อหุน้ใน

บริษทั จาํนวน 306,517 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.08  

บริษทั เกษตรเหนือ จาํกดั ถือหุน้ในบริษทั จาํนวน 66,755,700 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 17.51  ต่อมาในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 บริษทั เกษตร

เหนือ จาํกดั ซ้ือหุน้จาก Itochu Group จาํนวน 16,770,400 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 4.40 ทาํให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ถือหุน้ในบริษทั

รวมจาํนวน 83,526,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 21.91  

2 Itochu Group เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป มีสาขาอยูท่ ัว่โลก ประกอบ 

ดว้ยบริษทั Itochu Corporation ถือหุน้ จาํนวน 50,440,665 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 13.23 และบริษทั Itochu (Thailand) Ltd. ถือหุน้ จาํนวน 

25,789,335 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 6.77 มีกรรมการตวัแทน จาํนวน 1 

คน คือ Mr. Kenichi Tai เป็นบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ใหก้บั

บริษทั และไดรั้บค่านายหนา้จากการขาย ต่อมาในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 

2556 Itochu Group ขายหุน้ท่ีถืออยูท่ ั้งหมด จาํนวนหุน้ 76,230,000 

หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 20    

 

 

 



20 
 

 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 
- บริษทั เกษตรเหนือ จาํกดั มีนายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ร้อยละ 30 และทาํหนา้ท่ีเป็นประธาน

กรรมการของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน)   การดาํเนินธุรกิจของบริษทั กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อ

หุน้ใหญ่ ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และไม่มีการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั 

- Itochu Corporation  มีกรรมการตวัแทน 1 คน คือ Mr. Kenichi Tai  ดาํเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป มีสาขาอยูท่ ัว่โลก 

เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของบริษทั และไดรั้บค่านายหนา้จากการขาย  และบริษทัยงัคงขายสินคา้ผา่น Itochu 

Corporation เน่ืองจาก Itochu Corporation มีฐานลูกคา้ในประเทศญ่ีปุ่น ทาํใหเ้ป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีบริษทัสามารถ

จาํหน่ายสินคา้ได ้  การขายสินคา้ดงักล่าว เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจ ทั้งในดา้นการกาํหนดราคา การใหส่้วนลด 

การใหเ้ครดิต ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัลูกคา้ของบริษทัทุกราย 

 

 

ช่ือผูล้งทุนสถาบนัของบริษทั 

ณ วนัท่ี 14 มี.ค. 2556 ณ วนัท่ี 14 มี.ค. 2555 

จาํนวนหุน้ % จาํนวนหุน้ % 

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

2 Bank Julius Baer and Co., Ltd. 1,738,800 0.46 6,500,000 1.71 

3 Rothschild Bank AG        -        - 80,000 0.02 

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

5 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 18,150        - 18,150        - 

6 บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ศรีมิตร จาํกดั (มหาชน) 330        - 330        - 

รวม 20,843,633 5.47 25,684,833 6.74 

                

  ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกนั 

                 คณะกรรมการบริษทัไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของผูถื้อหุน้  โดยมุ่งหวงัใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม

กนัภายใตก้ระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  บริษทัจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สาํคญั  

เพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถและคุณสมบติัท่ี

เหมาะสม  เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั และสามารถส่งคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมถึง

คณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมได ้และบริษทัยงัตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัท่ีถกูตอ้ง 

เพียงพอ ทนัเวลาและเท่าเทียมกนั เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการประชุมผูถื้อหุน้ ฉะนั้นในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 

บริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ รวมทั้งมี

ความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระต่อนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั เพ่ือจดัส่งใหถึ้งมือผูถื้อหุน้ก่อนวนัประชุม 21 
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วนั และผูถื้อหุน้ยงัสามารถศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ ผา่น เวบ็ไซต ์ ของบริษทัอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนั

ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดอ้าํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยการกาํหนด วนั เวลา และสถานท่ีประชุมท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวกและมี

ขนาดเหมาะสม เพ่ือรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งเพียงพอ และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 

กส็ามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึงเขา้ประชุมและลงมติแทนได ้

                 การประชุมผู้ถือหุ้น 

                 คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด

รอบปีบญัชี และการประชุมผูถื้อหุน้วสิามญั กรณีขอมติพิเศษจากผูถื้อหุน้  บริษทัใหค้วามสาํคญักบัผูถื้อหุน้ทุกรายทั้งผูถื้อ

หุน้สถาบนั และผูถื้อหุน้รายยอ่ย  บริษทัจึงเชิญชวน และสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้สถาบนั และผูถื้อหุน้รายยอ่ย เขา้ร่วมประชุม 

เพ่ือซกัถามขอ้สงสัย แสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ โดยบริษทัพร้อม

อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนอยา่งโปร่งใส ยติุธรรม โดยจดัใหมี้

การประชุมเรียงตามวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม สาํหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษทัไดแ้ยกเร่ืองใหผู้ถื้อหุน้

สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งจดัใหมี้ตวัแทนของผูถื้อหุน้ในการตรวจสอบการนบั

คะแนนเสียงเพื่อความถกูตอ้ง และทาํการเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเวลา 9.00 น. ของ

วนัทาํการถดัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ และจดัทาํรายงานการประชุมอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ และเผยแพร่รายงานการประชุมต่อ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายงานผา่นทาง เวบ็ไซต ์ของบริษทั ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

                 หลกัเกณฑ์และวธีิการลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งกรรมการ มดีังต่อไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็

ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีและจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

7.3  การออกหลกัทรัพยอ่ื์น 
                บริษทั ออกหลกัทรัพยเ์ป็นหุน้สามญัเท่านั้น  ไม่ไดท้าํการออกหลกัทรัพยอ่ื์น เช่น หุน้บุริมสิทธิ หรือใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ เป็นตน้ 

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล                                                                                                             

                 บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ  เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัมีโครงการจะขยาย

การลงทุน กจ็ะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน 

ประวตัิการจ่ายเงนิปันผล  
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งวด                 ปี อตัรา ( บาท/หุ้น ) จํานวนหุ้น     (หุ้น) วนัทีข่ึน้เคร่ืองหมาย XD วนัจ่ายเงนิปันผล 

2553 0.35 381,145,725 12-13 พ.ค. 2554 27 พ.ค. 2554 

2554 0.14 381,145,725 13-14 มี.ค. 2555 11 พ.ค. 2555 

2555 0.28 381,145,725 13-14 มี.ค. 2556 10 พ.ค. 2556 

2556 0.31 381,145,725 19-20 มี.ค. 2557 12 พ.ค. 2557 

 

รายการ หน่วย 2556 2555 2554 2553 

กาํไรสุทธิงบการเงินรวม พนับาท 135,818 174,062 55,796 158,188 

จาํนวนหุน้ พนัหุน้ 381,146 381,146 381,146 381,146 

มูลค่าท่ีตราไว ้ บาท / หุน้ 1.00 1.00 1.00 1.00 

กาํไรต่อหุน้ บาท / หุน้ 0.36 0.46 0.15 0.42 

มูลค่าตามบญัชี บาท / หุน้ 3.48 3.41 3.07 3.33 

เงินปันผล พนับาท 118,155 106,721 53,360 133,401 

เงินปันผล บาท / หุน้ 0.31 0.28 0.14 0.35 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 87.00 61.31 95.63 84.33 

                     หมายเหตุ  อตัราการจ่ายเงินปันผล และวนัท่ีจ่ายเงินปันผล จากผลการดาํเนินงานของปี 2556 ยงัไม่แน่นอน  

                                      ข้ึนอยูก่บัมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 

8 โครงสร้างการจดัการ 

          8.1   คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ตําแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

4.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
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5.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

6.  นายหลาน  มู่  ชิว กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

7.  นายเคนอิจิ  ไท กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

8.  นายสนัติชยั  สุเอกานนท ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

9.  นายอาํนวย  ยศสุข กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

10. นายอาํพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

11. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

โดยมีนายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์เป็นเลขานุการบริษทั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายสนัติชยั  สุเอกานนท ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2.  นายอาํนวย  ยศสุข กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3.  นายอาํพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

นายสนัติชยั  สุเอกานนท ์– ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 422 เป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชี  และมีประสบการณ์ในการ

ตรวจสอบงบการเงิน                                                                                                                                                                       

โดยมีนายสุพจน์  สุทธิประภา  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหาร ตาํแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

4.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

5.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

โดยมีนายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการสรรหา                               และพจิารณา

ค่าตอบแทน 

ตาํแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายอาํนวย  ยศสุข ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3.  นายอาํพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

4.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

5.  นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ กรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย 

โดยมีนายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ตาํแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายอาํพล  รวยฟูพนัธ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

4.  ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

5.  นายศกัดา  พิมเมือง กรรมการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

โดยมีนายศกัดา  พิมเมือง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตาํแหน่ง ประเภทของกรรมการ 

1.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

4.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

5.  นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ กรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย 

6.  นายศกัดา  พิมเมือง กรรมการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

โดยมีนายศกัดา  พิมเมือง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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         กรรมการบริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จํากดั (บริษัทย่อย) 
1. นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์
2. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์
3. นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ 
4. นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์
5. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์

        ประวตัิกรรมการ 
1. นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการ) 

อาย ุ 80 ปี 

การศึกษา วชิาการบญัชี 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

ประสบการณ์การทาํงาน ประธานกรรมการและกรรมการผูมี้อาํนาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่น

ฟดูส์-  ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                        

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-

ปัจจุบนั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /             

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2556 คณะกรรมการบริษทั  4 / 4 คร้ัง                                                         

คณะกรรมการบริหาร  2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 26 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 306,517 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 
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2. นายประภาส  พลพพิฒันพงศ์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ) 

อาย ุ 65 ปี 

การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-8/2547 

ประสบการณ์การทาํงาน กรรมการผูมี้อาํนาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.

2531-ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                        

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบนั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /              

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2556 คณะกรรมการบริษทั  4 / 4  คร้ัง                                                        

คณะกรรมการบริหาร  2 / 2 คร้ัง                                                         

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  1 / 1  คร้ัง                

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 26 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ  31 ธ.ค. 2556 ส่วนตวั     10,007,830 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  2.63                           

คู่สมรส      5,338,370 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ   1.40                           

รวม         15,346,200 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ    4.03 

 

3. นายสุวฒัน์  พงษ์ภาสุระ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  

อาย ุ 72 ปี 
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การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-12/2547 

ประสบการณ์การทาํงาน กรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-

ปัจจุบนั                                                                                

กรรมการผูมี้อาํนาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 25 มี.ค.

2540-ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                        

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 24 มิ.ย.2548-ปัจจุบนั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /              

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2556 คณะกรรมการบริษทั  4 / 4 คร้ัง                                                           

คณะกรรมการบริหาร  2 / 2 คร้ัง                                                         

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 26 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 2,450,250 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 

 
4. นายประยุทธ  พลพพิฒันพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 67 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ตั้งแต่ 2 ม.ค.

2546-ปัจจุบนั                                                                                       

กรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 30 เม.ย.2553-
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ปัจจุบนั                                                                               

กรรมการ –บมจ. เอสโซ่ ประเทศไทย (2543-2544) 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                        

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการผูมี้อาํนาจ บจก. อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-

ปัจจุบนั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /              

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2556 คณะกรรมการบริษทั  4 / 4 คร้ัง                                                           

คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 คร้ัง                                                          

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 2 / 2 คร้ัง                                           

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 30 เมษายน 2553, 4  ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 ไม่มี 

 

5. นายองักูร  พลพพิฒันพงศ์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, เลขานุการ) 

อาย ุ 44 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ -  มหาวิทยาลยัโคโลราโด                            

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

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

ประสบการณ์การทาํงาน กรรมการบริหารและผจก.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่น

ฟดูส์              ตั้งแต่ 27 เม.ย.2543-ปัจจุบนั                                          

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ตั้งแต่ 1 ก.พ.

2550-ปัจจุบนั                                                                                       

เลขานุการบริษทั บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 28 ก.พ.2551-
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ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                        

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการผูมี้อาํนาจ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-

ปัจจุบนั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /              

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2556 คณะกรรมการบริษทั  4 / 4 คร้ัง                                                     

คณะกรรมการบริหาร  2 / 2 คร้ัง                                                         

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 2 / 2 คร้ัง                                           

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 27 เมษายน 2543, 14 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 ส่วนตวั     3,702,600 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.96                              

คู่สมรส       181,500 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  0.05                              

บุตร            363,000 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10                              

รวม         4,247,100 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ  1.11 

 
6. นายหลาน  มู่  ชิว 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 66 ปี 

การศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั     

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                        

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /              

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2556 คณะกรรมการบริษทั  3 / 4 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 26 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 ส่วนตวั    12,886,724 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.38                             

คู่สมรส      5,144,106 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.35                             

รวม         18,030,830 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  4.73 

 

7. นายเคนอจิิ  ไท 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

อาย ุ 48 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ - มหาวิทยาลยัเคอีโอ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน ผูบ้ริหารของ อีโตชู้ คอร์ปอร์เรชัน่ (2532-2553)                                 

ผูบ้ริหารของ บริษทั อีโตชู้ (ไทยแลนด)์ จาํกดั-ตั้งแต่ ส.ค.2553-

ปัจจุบนั                                                                              

กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 13 ส.ค.2553-

ปัจจุบนั                                                                                        

เป็นผูมี้ประสบการณ์การทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                        

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /              

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2556 คณะกรรมการบริษทั  4 / 4 คร้ัง 
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วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 13 สิงหาคม 2553, 4  ปี 

การถือหุน้ในบริษทั  ณ 31 ธ.ค. 2556 ไม่มี 

 

8. นายสันตชัิย  สุเอกานนท์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 80 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ – มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                      

ปริญญาตรี บญัชี - มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวฒิุอ่ืน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  422 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 , ACP-13/2549 

ประสบการณ์การทาํงาน ผจก. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาํนกัเพลินจิต (2536-2538)           

กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 20 พ.ย.2535-

ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                        

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /              

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2556 คณะกรรมการบริษทั  4 / 4  คร้ัง                                                          

คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  1 / 1  คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2535, 22 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 45,738 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 
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9 นายอาํนวย  ยศสุข 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 77 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวทิยาลยัอริโซนา                

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

ประสบการณ์การทาํงาน รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข(2524-2526)                       

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั(2526-2528)                             

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย(์2528-2529)                              

ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี(2531-2533)                                                   

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการต่างประเทศ(2533)                          

กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536-

ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                        

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ บจก.พิริยพลู อินเตอร์เนชัน่แนล (2529-

ปัจจุบนั)                                                                                   

นายกสภามหาวิทยาลยัแม่โจ ้(2542-ปัจจุบนั) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /              

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2556 คณะกรรมการบริษทั  4 / 4  คร้ัง                                                          

คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  1 / 1  คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 12 มีนาคม 2536, 21 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 667,920 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 
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10.นายอาํพล  รวยฟูพนัธ์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

อาย ุ 45 ปี 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน-มหาวทิยาลยัคอร์แนล                    

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน ผจก.ฝ่ายบริหารความเส่ียง บจก.จีอี แคปปิตอล (2537-2539)             

กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 26 เม.ย.2549-

ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                        

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการบริหาร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบนั) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /              

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2556 คณะกรรมการบริษทั  4 / 4 คร้ัง                                                           

คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  1 / 1  คร้ัง                

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 26 เมษายน 2549, 8  ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 71,874 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 

 

11. ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล          
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
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อาย ุ 43 ปี 

การศึกษา ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวทิยาลยัโนวาเซา้อีสเทิร์น                

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลยัอินเดียนาโพลีส                    

ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน อาจารยป์ระจาํ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เร่ิม 1 มิ.ย. 2548-

ปัจจุบนั                                                                           

ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (การจดัการ)              

เร่ิม 23 ก.ค. 2554-ปัจจุบนั                                                                   

กรรมการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตออนไลน์ (การจดัการ)    

เร่ิม 28 ก.ย. 2555-ปัจจุบนั                                                                    

กรรมการอิสระ-บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 30 ม.ย.2553-

ปัจจุบนั 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน                                        

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /              

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2556 คณะกรรมการบริษทั  4 / 4 คร้ัง                                                           

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 30 เมษายน 2553, 4 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 ไม่มี 
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การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทั ในรอบปี 2556                                   (หน่วย : หุน้) 

ช่ือ-นามสกุล         ตาํแหน่ง ถือหุน้         

ณ วนัตน้ปี 

ถือหุน้       

ณ วนัส้ินปี 

เปล่ียน 

แปลง  

1 นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ 306,517 306,517 - 

2 นายประภาส   พลพิพฒันพงศ ์ ส่วนตวั 

คู่สมรส 

รวม 

กรรมการผูจ้ดัการ 10,007,830 

6,058,370 

16,066,200 

10,007,830 

5,338,370 

15,346,200 

- 

(720,000) 

(720,000) 

3 นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการบริหาร 2,450,250 2,450,250 - 

4 นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร 1,052 - (1,052) 

5 นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์

                                      

ส่วนตวั 

คู่สมรส 

บุตร 

รวม 

กรรมการบริหาร 3,702,600 

181,500 

363,000 

4,247,100 

3,702,600 

181,500 

363,000 

4,247,100 

- 

- 

- 

- 

6 นายหลาน  มู่  ชิว 

                            

                           

ส่วนตวั 

คู่สมรส 

รวม 

กรรมการ 12,886,724 

5,144,106 

18,030,830 

12,886,724 

5,144,106 

18,030,830 

- 

- 

- 

7 นายเคนอิจิ  ไท กรรมการ - - - 

8 นายสันติชยั   สุเอกานนท ์ กรรมการอิสระ 45,738 45,738 - 

9 นายอาํนวย  ยศสุข กรรมการอิสระ 667,920 667,920 - 

10 นายอาํพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการอิสระ 71,874 71,874 - 

11 ดร. ภษิูต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการอิสระ - - - 
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    ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจัดการ) 

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั อาํนาจหนา้ท่ีของคณะ

กรรมการบริหาร (ฝ่ายจดัการ) 

1. คณะกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการดูแล 
และจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั 
และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. กาํหนดวสิัยทศัน์  ทิศทาง  และกลยทุธ์ของบริษทั 
3. ใหค้วามเห็นชอบ กลยทุธ์ และนโยบายท่ีสาํคญั รวมถึง

วตัถุประสงค ์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษทั รวมทั้ง
ติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผนงานท่ีกาํหนด 

4. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 
รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

6. กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งครอบคลุม และ
ดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบ หรือกระบวน การท่ีมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการความเส่ียง 

7. ดูแลใหมี้ระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ี
เหมาะสม เพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

8. ดูแลใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม และผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียของบริษทัฯอยา่งเหมาะสม 

9. ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ และมี

มาตรฐานสูง 

10.   เป็นผูน้าํและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี 

1. กาํหนดนโยบายการบริหาร และทิศ 

ทางการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายและวตัถุประสงคข์องบริษทั 

โดยมุ่งสร้างความมัน่คง และ

ประโยชน์สูงสุดใหก้บับริษทั 

2. กาํกบั ควบคุม ดูแล ใหฝ่้ายจดัการ 

ดาํเนินงานตามนโยบายท่ีกาํหนดไว้

อยา่งเคร่งครัด 

3. มีอาํนาจอนุมติัและทาํนิติกรรม 

ภายใตก้รอบท่ีคณะกรรมการบริษทั

กาํหนด 

4. กระทาํการอ่ืนใด ตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

       การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

                 กรรมการของบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 11 คน ดงัน้ี                                                                                       

                  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร               5                  คน 

                  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร          2                  คน 

                  กรรมการท่ีเป็นอิสระ                   4                  คน 



37 
 

                 ประธานกรรมการบริษทั  แมจ้ะมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตกบักรรมการผูจ้ดัการ แต่กมี็ความเห็นในการ

ดาํเนินงานท่ีเป็นอิสระต่อกนั  ประกอบกบัโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการตวัแทนจากกลุ่มผูถื้อ

หุน้ใหญ่อีก 2 กลุ่ม  ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการคานอาํนาจ และกรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 คน สามารถสอบทานการบริหารอยา่งอิสระ 

และเท่ียงธรรม  ดงันั้นจึงมัน่ใจไดว้า่ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี ในฐานะท่ี

เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้และมีการถ่วงดุลกนัอยา่งเหมาะสม 

          การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

         ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือใหมี้การแบ่งแยกบทบาทอยา่งชดัเจน 

         การประชุมคณะกรรมการ 

1. บริษทักาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้เป็นรายปี โดยกาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ  ไตรมาสละ 1 คร้ังเป็น
อยา่งนอ้ย และกรรมการแต่ละคนทราบกาํหนดการดงักล่าว 

2. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ร่วมกนัพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุม 
3. จดัใหมี้การส่งหนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนั

ประชุม เพื่อใหมี้เวลาพิจารณาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
4. กาํหนดใหมี้กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองสาํคญั ๆ เช่น รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผลกระทบสาํคญัต่อบริษทั การขยายโครงการลงทุน การกาํหนดระดบัอาํนาจบริหารงาน การ
กาํหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ 

5. ในท่ีประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีพิจารณา ตอ้งออกจากท่ีประชุม ก่อนเร่ิมการพิจารณาในวาระนั้น ๆ 
6. กรรมการทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารการประชุม และเอกสารสาํคญัอ่ืนๆ หากมีขอ้สงสยั 

กรรมการอ่ืนและฝ่ายจดัการตอ้งดาํเนินการเพ่ือตอบขอ้สงสยันั้น 
7. เลขานุการบริษทัหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ตอ้งจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการใหค้รบถว้นสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาท่ี

กฎหมายกาํหนดไว ้

      

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่าน สรุปได้ดงันี ้

รายช่ือ วาระการ 

ดาํรงตาํแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

การประชุมวาระปกติ การประชุมวาระพเิศษ รวม 

1. นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

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

3. นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

4.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 
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5.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

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

7  นายเคนอิจิ  ไท 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

8.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

9.  นายอาํนวย  ยศสุข 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

10.นายอาํพล  รวยฟพูนัธ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

11.ดร.ภษิูต  วงศห์ล่อสายชล 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

 

      การเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ แต่ละท่าน สรุปได้ดงันี ้

 

รายช่ือ 

คณะ    

กรรมการ 

บริหาร 

คณะ    

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

กาํกบัดูแล

กิจการ 

คณะกรรมการ

บริหาร         

ความเส่ียง 

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ 2 / 2     

2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ 2 / 2  1 / 1  1 / 1 

3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ 2 / 2    1 / 1 

4.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ 2 / 2   2 / 2 1 / 1 

5.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ 2 / 2   2 / 2 1 / 1 

6.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์  4 / 4 1 / 1   

7.  นายอาํนวย  ยศสุข  4 / 4 1 / 1   

8.นายอาํพล  รวยฟพูนัธ์  4 / 4 1 / 1 2 / 2  

9.ดร.ภษิูต  วงศห์ล่อสายชล    2 / 2  
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10.นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์   1 / 1  1 / 1 

11.นายศกัดา  พิมเมือง    2 / 2 1 / 1 

                  รายงานของคณะกรรมการ 

                  คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย และ
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในแบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และ/หรือรายงานประจาํปี 2556  งบการเงิน
ดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติั
อยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการณ์อยา่งมีเหตุผลในการจดัทาํงบการเงิน รวมทั้งมีการ
เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
                   คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสําคญัของการบริหารงานภายใตห้ลกัจริยธรรมธุรกิจ  และการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี  บริษทัจึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้คณะกรรมการชุดยอ่ย
เหล่าน้ี ทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแล  แนะนาํฝ่ายจดัการให้บริหารงานภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ และขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล  และจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่วา่  ขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง มีการใชท้รัพยากรของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ
และสามารถทราบจุดอ่อน เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตและเกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างมีนัยสําคญั มีระบบการ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงทางธุรกิจท่ีเหมาะสม เพ่ือความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง 
 
                  คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสําคัญของการป้องกันการทุจริตในองค์กร ดังนั้ น มติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556  จึงมีมติใหบ้ริษทัแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัใน
การต่อตา้นการทุจริต   
 
                  คณะกรรมการบริษทั ยงัให้ความสําคญัต่อการปฏิบติัท่ีดีต่อสังคม  ชุมชน  ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั   ดงันั้น คณะกรรมการบริษทั จึงกาํหนดบทบาท ภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี พนกังาน คู่แข่งทางการคา้  สังคม  ชุมชน
และส่ิงแวดลอ้ม ไวใ้นหลกัจริยธรรมธุรกิจของบริษทั เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัยึดถือปฏิบติัให้
เกิดความเสมอภาค โปร่งใส  เท่ียงธรรม และช่วยกนัส่งเสริมพฒันาสังคม  ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ให้มีความเขม้แข็ง อยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและเป็นสุข  
 
                       ในรอบปี 2556 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมคณะกรรมการ จาํนวน 4 คร้ัง ไดท้าํการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะกรรมการอยา่งครบถว้น และเลง็เห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้ดียิ่งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงได้
ทาํการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงเป็นการประเมินผลรายปี สําหรับการประเมินผล ประจาํปี 2556 สรุปผล
โดยรวมไดว้า่ ประสิทธิผลในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี                 
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8.2 ผูบ้ริหาร  เจา้หนา้ท่ีระดบับริหารและจดัการ  

รายช่ือ ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ  

และผูมี้อาํนาจลงนาม 
วชิาการบญัชี และ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
     มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

2 นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ  
และผูมี้อาํนาจลงนาม 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

3 นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการบริหาร  
และผูมี้อาํนาจลงนาม 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

4 นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร  
และผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

5 นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร, ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ, ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  
และเลขานุการบริษทั 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ                       
    มหาวทิยาลยัโคโลราโด                                      
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

6 นายศกัดา  พิมเมือง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ปริญญาตรี บญัชี, ปริญญาโท-บริหาร 
7 นางสาว ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูดี้ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 1 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยกีาร

อาหาร 
8 นายธรรมรัตณ์  เจริญสันติ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 2 ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล 
9 นายรังสิต  โอเจริญ ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกังาน ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
10 นางสาว วริศรา  เก่งการคา้ ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกังาน ประกาศนียบตัรชั้นสูง  
11 นางสาว ชนิตา  ทิพารดี รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ปริญญาตรี บญัชี 
12 นางสาว ธนารัตน์  เทพโยธิน รองผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกังาน ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 

(เอม็เอส) 
13 นายปิยะราช  กุลประยงค ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน ปริญญาตรี เทคโนโลยอุีตสาหกรรมอาหาร 
14 นายบุญมี  สมญั รองผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน ปริญญาตรี พืชไร่ 
15 นายถนอม  ไชยวงศ ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ ปริญญาโท วทิยาศาสตร์อาหาร 
16 นายชาญวทิย ์ สุวรรณรัตน์ รองผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์อาหาร 
17 นายสายรุ้ง  บุญตอม ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกังาน ปริญญาตรี เกษตรศึกษา (พืชสวน) 
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ผงัองคก์ร 
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8.3  เลขานุการบริษทั 

                         บริษทัจดัใหมี้เลขานุการบริษทั เพ่ือทาํหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานในเร่ือง 

ต่างๆ   ดงัต่อไปน้ี 

 ใหค้าํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบั ขอ้กาํหนด กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ
บริษทั และติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งถกูตอ้ง และสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแก่กรรมการ 

 จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั 
และขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ  

 บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามใหมี้
การปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานขอ้สนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบ และขอ้ 
กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบถึงสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษทั 
 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 

 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

                 บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน และโปร่งใส  ในเกณฑท่ี์เหมาะสม

ท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งกรรมการ และผูบ้ริหาร ท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งการ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็น

กรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

                จาํนวนค่าตอบแทน : ในปี 2556 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร มีราย 

ละเอียด ดงัน้ี 

คณะกรรมการ                                                                                                                        ( หน่วย : บาท ) 

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 2556 2555 

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ 400,000 400,000 

2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 400,000 400,000 

3.  นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการบริหาร 400,000 400,000 

4.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร 400,400       400,000 
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5.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการบริหาร 400,000 400,000 

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

7.  นายเคนอิจิ  ไท กรรมการ 400,000          400,000 

8.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

9.  นายอาํนวย  ยศสุข กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

10.นายอาํพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการอิสระ 400,000 400,000 

11.ดร. ภษิูต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการอิสระ 400,000          400,000  

ค่าตอบแทนอ่ืน เช่น เบ้ียประชุม, 

โบนสั, เบ้ียประกนั เป็นตน้ 

กรรมการทั้ง 11 คน              ไม่มี               ไม่มี 

รวม 4,400,000 4,400,000 

                   กรรมการตรวจสอบ                                                                                                                     (  หน่วย : บาท ) 

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 2556 2555 

1.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 480,000 480,000 

2.  นายอาํนวย  ยศสุข กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 

3.  นายอาํพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 

ค◌่าตอบแทนอืน่ เช่นเบีย้

ประชุม, โบนัส, ค่าเบีย้ประกนั 

เป็นต้น  

กรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 คน                     ไม่มี                 ไม่มี 

รวม 960,000 960,000 
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                กรรมการบริหารและผู้บริหาร 

รายการ ปี 2556 ปี 2555 

จาํนวนราย จาํนวนเงิน (บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 7 18,484,680 7 18,214,920 

โบนสั,ค่าบาํเหน็จ 7 6,271,535 7 6,246,285 

ค่าครองชีพ 7 54,600 7 54,600 

สมทบประกนัสังคม 7 50,400 7 44,100 

สมทบสาํรองเล้ียงชีพ 7 549,140 7 541,047 

รวม 7 25,410,355 7 25,100,952 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 30,770,355 30,460,952 

                             ค่าตอบแทนอ่ืน 

 กรรมการ  :  ไม่มี (เช่น เบ้ียประชุม, โบนสั, เบ้ียประกนั  เป็นตน้) 

 กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร  :  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน, รถประจาํตาํแหน่ง 

                      8.5  บุคลากร 

รายการ ชาย หญิง รวม 

ฝ่ายบริหาร / ธุรการ 25 40 65 

ฝ่ายจดัการ / ฝ่ายผลิต / ช่างเทคนิค 87 21 108 

พนกังานรายวนั, รายเหมา 429 1,172 1,601 

รวม 541 1,233 1,774 
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             -บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานหรือขอ้พิพาทแรงงานอยา่งมีนยัสาํคญั ในระยะ 3  ปี ท่ีผา่นมา                

             -ผลตอบแทนรวมของพนกังาน จาํนวน 284,023,268.- บาท     ประกอบดว้ย  เงินเดือน  ค่าแรง ค่าบาํเหน็จ  โบนสั 

ค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียขยนั ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกนัภยักลุ่ม ค่าครองชีพ  เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 3% ของเงินเดือน 

            -บริษทัมีการพฒันาพนกังานเป็นประจาํทุกปี โดยการเชิญวทิยากรภายนอกมาทาํการอบรม ใหค้วามรู้ทั้งในดา้นการ

ปฏิบติังาน ความปลอดภยัในการทาํงาน และการพฒันาองคก์รร่วมกนั  นอกจากนั้น บริษทัยงัจดัส่งพนกังานไปรับการ

อบรมตามสถานจดัฝึกอบรมต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

9 การกาํกบัดูแลกิจการ 

                         9.1    นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

                        คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือความโปร่งใส เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ  และเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  จึงไดก้าํหนด

นโยบายการดาํเนินงาน เพ่ือกาํกบัดูแลกิจการ   โดยครอบคลุมหลกัสาํคญั ดงัน้ี 

1. บริษทัจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
2. คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนืของบริษทัในระยะยาว  โดยจะบริหาร

กิจการของบริษทัดว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ  
ทั้งน้ีคณะกรรมการจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียอ่ืน ๆ ตลอดจนจะดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  และรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและ
การกระทาํของตนเอง 

3. บริษทัจะดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย 

4. บริษทัจะดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ และจะบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 
5. บริษทัไดก้าํหนดนโยบายอนัเป็นทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัท่ีสาํคญัไวล่้วงหนา้ทุกปี   คณะกรรมการบริษทั 

จะใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน          โดยจะกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการตาม
นโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. บริษทัไดจ้ดัทาํจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนถือปฏิบติั 
                 ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 

                 คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ วสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย 

และแผนธุรกิจของบริษทั  ตลอดจน กาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการ ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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                ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

                คณะกรรมการไดดู้แลบริหารงานอยา่งระมดัระวงั และรอบคอบ  เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เม่ือ

เกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บทราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไดพิ้จารณาตามความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง  โดยกาํหนดใหมี้การ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยราคา  และเง่ือนไข เสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก และเปิดเผย

รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจาํเป็น ไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ 56-1  ตลอดจนไดเ้ปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหวัขอ้ขอ้มูลทัว่ไป และรายการบญัชีกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 

                 ผู้มส่ีวนได้เสีย 

                คณะกรรมการรับรู้ และตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง และมีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนใหเ้กิดความ

ร่วมมือระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ในการสร้างสรรคป์ระโยชน์ระหวา่งกนั และดูแลใหม้ัน่ใจวา่ ผูมี้ส่วนได้

เสียทั้งหลายไดรั้บการคุม้ครอง และการปฏิบติัดว้ยดี  โดยบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผู ้

ถือหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และสังคมส่วนรวม  โดยกาํหนดแนวปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานอยา่งชดัเจนไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งจดัใหมี้ช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถร้องเรียนต่อบริษทั ในกรณีท่ี

ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการปฏิบติัของบริษทั ไม่วา่จะโดยกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัให้

คาํมัน่วา่การร้องเรียนยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและเกบ็ไวเ้ป็นความลบั บริษทัจะดาํเนินตรวจสอบและหาแนวทางแกไ้ข

โดยเร็ว  โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถส่งขอ้ร้องเรียนไปยงัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง โดยส่งไปท่ี  

จดหมายส่งทางไปรษณีย ์ไปท่ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ                      

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ                    

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน)           

149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า  ถ.สุรวงศ ์                          

แขวงสุริยวงศ ์  เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500 

โทรศพัท,์ โทรสาร โทรศพัท ์02-238-4091 โทรสาร 02-238-4090 

E-mail address cg@cmfrozen.com or info@cmfrozen.com 

                  จริยธรรมธุรกจิ 

                  คณะกรรมการไดอ้นุมติัระเบียบวา่ดว้ยจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั

ยดึถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอเป็นปกติวสิัย ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดล้งนามรับทราบเอกสารเก่ียวกบั
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ระเบียบดงักล่าว และยนืยนัการปฏิบติัตาม ซ่ึงถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบติังานของบริษทั อีกทั้งคณะกรรมการได้

มอบหมายใหผู้รั้บผดิชอบ ทาํหนา้ท่ีติดตามผลการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง และปรับปรุงระเบียบดงักล่าวใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 

                 การกาํกบัดูแลกจิการ 

                 คณะกรรมการบริษทัมีความตั้งใจอยา่งยิง่ท่ีจะสร้างกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีเป็นมาตรฐานและให้

กระจายการปฏิบติัไปสู่พนกังานทุกระดบัทัว่ทั้งบริษทั เพ่ือใหเ้กิดวฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อยา่งแทจ้ริง  จึงขอให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ยดึถือปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ซ่ึงไดรั้บ

การอนุมติัการแกไ้ขปรับปรุงจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2556 (นโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดรั้บการอนุมติัคร้ังแรกจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2547) 

                  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

                 บริษทัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นอยา่งมาก และถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายในการดาํเนิน

ธุรกิจ ซ่ึงบริษทักาํหนดไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ หวัขอ้ การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร  

และพนกังานทุกคนยดึถือปฏิบติั และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบใหบ้ริษทัประกาศแสดงเจตนารมณ์ เพ่ือเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการทุจริต 

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

                  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ดงัน้ี 

                 คณะกรรมการบริหาร 

                 แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2543 ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร จาํนวน 3 คน, แต่งตั้งเพ่ิมเติมเม่ือวนัท่ี 22 

มีนาคม 2548 อีก 1 คน และแต่งตั้งเพ่ิมเติมเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2553 อีก 1 คน รวมเป็น 5 คน โดยกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี ไว้

ดงัน้ี 

1. กาํหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และวตัถุประสงคข์องบริษทั โดย
มุ่งสร้างความมัน่คงและประโยชน์สูงสุดใหก้บับริษทั 

2. กาํกบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. มีอาํนาจอนุมติัการลงทุนซ้ือทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายอ่ืนและ/หรือกูย้มืเงินไดใ้นวงเงิน คร้ังละไม่เกิน 30 ลา้นบาท ใน

กรณีท่ีวงเงินเกิน 30 ลา้นบาท ใหข้ออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัก่อน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น
เร่งด่วนใหอ้นุมติัสั่งจ่ายไดก่้อน และแจง้ท่ีประชุมคณะกรรมการใหท้ราบในภายหลงั 

4. กระทาํการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมอบหมาย 
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“นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ประธานกรรมการ หรือ นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ หรือ   นาย

สุวฒัน์  พงษภ์าสุระ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั” 

               

คณะกรรมการตรวจสอบ 

              แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2541 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการท่ีเป็น

อิสระ และกรรมการอิสระ 1 คน คือ นายสนัติชยั  สุเอกานนท ์เป็นผูมี้ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

                      1. นายสนัติชยั  สุเอกานนท ์        ประธานกรรมการตรวจสอบ  

                      2. นายอาํนวย  ยศสุข                    กรรมการตรวจสอบ 

                      3. นายอาํพล  รวยฟพูนัธ ์             กรรมการตรวจสอบ             

                         โดยมีนายสุพจน์  สุทธิประภา  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

               รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

               กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมํ่าเสมอ ในปี 2556 มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทั  กรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาและดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการ 
2. ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั ประสานกบัผูส้อบบญัชี

เก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ ขอบเขต แนวทาง และแผนการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาท่ีพบระหวา่งการตรวจสอบ และ
ประเดน็ท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวา่มีสาระสาํคญั 

3. ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั เก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละการวางแผนการตรวจสอบ การ
ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษทั และความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบภายใน รวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบและปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบภายใน 

4. ใหค้าํปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ ทั้งของผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งติดตามการดาํเนินการของฝ่ายจดัการ ต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าว เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ
ทราบ 

5. ดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีกาํกบัและดูแลบริษทั 
6. ดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทั 

 
                คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

                แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2552 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี มีจาํนวน 5 คน ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระ 3 คน กรรมการบริหาร 1 คน และท่ีปรึกษากฎหมาย  1 คน โดยกรรมการอิสระ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานฯ มี
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อาํนาจหนา้ท่ีในการสรรหาผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการ ตามขอ้กาํหนดของบริษทั และมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยฯ์ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือลงมติแต่งตั้ง และมีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการ เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทันาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้

เป็นผูอ้นุมติั 

              รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

              ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม จาํนวน 1 คร้ัง คณะกรรมการไดป้ระชุม

และสรรหากรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ  ซ่ึงคณะกรรมการมีความเห็นวา่ กรรมการท่ีครบวาระเป็นผูมี้ความรู้

ความสามารถ มีประสบการณ์ในดา้นการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และการบริหารดา้นการเงินเป็นอยา่งดี ได้

อุทิศตนในการทาํหนา้ท่ีกรรมการบริษทัมาอยา่งต่อเน่ือง เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยา่งมาก จึงมีความเห็นวา่ควรเสนอ

ใหก้รรมการท่ีครบวาระ 2 คน คือ 1.นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และ 2. นายอาํนวย  ยศสุข กรรมการ

อิสระ กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง และบริษทัอยูร่ะหวา่งการสรรหากรรมการอิสระอีก 1 คน ซ่ึงจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หุน้รับทราบภายในวนัท่ี 9 เมษายน 2557  พร้อมกนัน้ี ไดพิ้จารณาผลตอบแทนกรรมการแลว้ มีความเห็นวา่ ค่าตอบแทนท่ี

กรรมการไดรั้บในปัจจุบนั เป็นค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีการปฏิบติัในฐานะกรรมการบริษทั 

                      คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะ

ไดรั้บเป็นสาํคญั ทาํการทบทวนกฎบตัรใหมี้ความทนัสมยั และทบทวนการปฏิบติัโดยใชเ้กณฑข์อ้มูลในอุตสาหกรรมระดบั

เดียวกนั  และไดมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นการประเมินผลรายปี สาํหรับ

ผลการประเมินในปี 2556 สรุปผลโดยรวมไดว้า่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบติัหนา้ท่ีไดลุ้ล่วงตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้

              คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

              แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี มีกรรมการจาํนวน 5 คน ประกอบดว้ย

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ/หรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมาจาก

กรรมการอิสระ มีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ ระเบียบ 

และขอ้บงัคบัท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล เช่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางในการกาํกบัดูแลกิจการท่ี

ดีท่ีเป็นมาตรฐานสากล และใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกรอบ และ

หลกัเกณฑข์องนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือใหก้ารทาํหนา้ท่ีของกรรมการ และการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร

เป็นไปดว้ยดี มีผลในทางปฏิบติั และมีความต่อเน่ืองอยา่งเหมาะสมเป็นไปตามความคาดหวงัของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม 
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รายงานของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

                 ในปี 2556 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ มีการประชุม จาํนวน 2 คร้ัง  เพ่ือทาํการปรับปรุง แกไ้ข นโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการ, จริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนกฎบตัรของคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมและ

ทนัสมยัอยูเ่สมอ และทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไดรั้บทราบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

และจริยธรรมธุรกิจ นาํไปยดึถือปฏิบติั  และจากการประเมินพบวา่ กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ต่างรับทราบเป็นอยา่ง

ดี และยดึถือปฏิบติัไดอ้ยา่งน่าพอใจ 

                 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดท้าํการปรับปรุง แกไ้ข นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ และกฎ

บตัรของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ตลอดจนการกาํกบัดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ยดึถือปฏิบติัตามนโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจ และ จริยธรรมธุรกิจ ท่ีบริษทักาํหนด และไดมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

เป็นการประเมินผลรายปี สาํหรับผลการประเมินในปี 2556 สรุปผลโดยรวมไดว้า่ คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดป้ฏิบติั

หนา้ท่ีไดส้าํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

                 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

                 บริษทัจดัใหมี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีกรรมการ จาํนวน 6 คน ประกอบดว้ย กรรมการบริหาร 4 คน 

ผูบ้ริหาร 1 คน และท่ีปรึกษากฎหมาย 1 คน ทาํหนา้ท่ีพิจารณากาํหนดนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียง ติดตามผล

การบริหารความเส่ียง ตั้งแต่กระบวนการบ่งช้ี วเิคราะห์ ประเมินการจดัการ ติดตามและการรายงานอยา่งเป็นระบบ รวมทั้ง

ใหก้ารสนบัสนุน โดยจดัใหมี้การแนะนาํกระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายในต่าง ๆ ตลอดจนติดตามใหมี้การ 

ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอทัว่ทั้งบริษทั 

                 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

                 ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุม จาํนวน 1 คร้ัง เพ่ือทาํการประเมินการบริหารความ

เส่ียงในแต่ละดา้น คือ ดา้นการผลิต  ดา้นการประกอบธุรกิจ  ดา้นอตัราแลกเปล่ียน  ดา้นคุณภาพของสินคา้  ดา้นการบริหาร

จดัการ  ดา้นการเงิน  และดา้นผูล้งทุน   ผลจากการประเมินพบวา่บริษทัสามารถบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้นไดผ้ลดีอยา่ง

น่าพอใจ  ทาํใหบ้ริษทัยงัคงมีผลประกอบการท่ีดี  มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

                 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดท้าํการบริหารความเส่ียงของบริษทัในหลาย ๆ ดา้น เพ่ือใหบ้ริษทัมีความ

เส่ียงทางธุรกิจนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้   และไดมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นการ
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ประเมินผลรายปี สาํหรับผลการประเมินในปี 2556 สรุปผลโดยรวมไดว้า่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงปฏิบติัหนา้ท่ีได้

ลุล่วงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

                      คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีในการสรรหาผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการ 

ตามขอ้กาํหนดของบริษทั เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือ

ลงมติเลือกตั้ง 

                      สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม ไทย 5 : ต่างชาติ 2 (ยกเวน้กรรมการอิสระ) เน่ืองจากกลุ่มผู ้

ถือหุน้ชาวไทย กลุ่มไตห้วนั และกลุ่มญ่ีปุ่น ถือหุน้ในบริษทัรวมกนัเกินร้อยละ 60 ดงันั้นการแต่งตั้งกรรมการบริษทัจะไม่

สามารถกระทาํไดห้ากไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้กลุ่มดงักล่าว 

                     ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้(ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และ

ตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ 381,145,725 หุน้ จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

                     ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

                     การแต่งตั้งกรรมการตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบั

ลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง

ไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็น

ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

                      บริษทักาํหนดใหมี้แผนสืบทอดตาํแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูง  เพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน และ

พนกังานวา่ การดาํเนินงานของบริษทัจะไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

       บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) สัดส่วน ร้อยละ 100    จึงมีนโยบายการ

บริหารจดัการในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 บริษทัยอ่ยบริหารงานภายใตน้โยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจเดียวกนักบับริษทั 

 กรรมการ และผูบ้ริหาร เป็นบุคคลตวัแทนจากบริษทัทั้งหมด 

 ระเบียบปฏิบติัและขอ้กาํหนดใด ๆ ของบริษทัยอ่ย ไดรั้บมติเห็นชอบจากบริษทั 
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 การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  การทาํรายการระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียว

โยง  การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบับริษทั 

 บริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอ  

 การกาํกบัดูแลกิจการ  การอนุมติัการเพ่ิมทุน ลดทุน หรือการเลิกกิจการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากบริษทั  

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

                       บริษทัมีนโยบาย และวธีิการดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี 

- ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหาร เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ.2535 และจดัส่งสาํเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัในวนัเดียวกนั กบัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

- หา้มผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย เพ่ือทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ก่อนท่ีขอ้มูลนั้น

จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน โดยถือเป็นหน่ึงใน

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานของบริษทัดว้ย 

- หากกรรมการ ผูบ้ริหาร ฝ่าฝืนการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั จะไดรั้บโทษตามท่ีกาํหนดไวใ้น

กฎระเบียบของบริษทั 

9.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี      

      -  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย  จ่ายใหส้าํนกังานสอบบญัชี ปี 2556 จาํนวน  

          680,000.00 บาท 

      -  ค่าบริการอ่ืน : ไม่มี 

9.7  การปฏิบติัตาม Code of best practices ของ SET 

                       บริษทัไดป้ฏิบติัตาม Code of best practices เป็นอยา่งดี โดยบริษทัไดท้าํการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการเป็นประจาํทุกปี และไดพ้ยายามปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหก้ารบริหารงาน เป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติัของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  ซ่ึงบริษทัไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกใหรั้บ

รางวลัดีเด่นประเภทรางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2556  และบริษทัยงัไดรั้บคะแนนท่ีดีข้ึนจาก

การประเมิน CG และ AGM  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
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คะแนนเฉล่ียโดยรวม ของการประเมิน CG - 87 81 82 

ผลคะแนนการประเมิน AGM 100 93.75 - - 

 

 

 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

              คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาชุมชน  สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้ความเขม้แขง็และอยูร่่วมกนั
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและเป็นสุข  บริษทัจึงกาํหนดบทบาทภาระ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทัท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ไวใ้นหลกัจริยธรรมธุรกิจของบริษทั เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานของบริษทัยดึถือปฏิบติั 
                      นโยบายการดาํเนินการ CSR in  Process 

 ดา้นการบริหารค่าจา้ง ผลตอบแทน และสวสัดิการต่างๆ 
บริษทัยดึหลกัการบริหารค่าจา้งดว้ยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอยา่งเป็นสุข จึงได้
กาํหนดอตัราผลตอบแทนไม่นอ้ยกวา่อตัราค่าจา้งขั้นตํ่าตามกฎหมายแรงงาน มีการพิจารณาเงินเดือนตาม
ความรู้ ความสามารถ  การจา้งงานผูพิ้การ  มีเงินกูย้ืมสวสัดิการต่าง ๆ รวมถึงสวสัดิการอ่ืน ๆ  เช่น การ
ตรวจสุขภาพประจาํปี  เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  เงินค่าครองชีพ  เคร่ืองแบบพนกังาน  ค่าเบ้ียประกนั
การรักษาพยาบาล ฯลฯ  

 ดา้นสิทธิมนุษยชน และการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
บริษทัให้ความสาํคญักบัการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยไดมี้การ
ดูแลการดาํเนินงานของบริษทัไม่ให้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน การใช้แรงงานเด็ก 
รวมทั้งปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนดว้ยความเท่าเทียมกนั เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั โดยไดรั้บความคุม้ครองและถือเป็นความลบั 

 ดา้นพฒันาศกัยภาพพนกังาน 
บริษทัมีกระบวนการพฒันาบุคลากรสาํหรับพนกังานทุกระดบั ทั้งการพฒันาศกัยภาพผูบ้งัคบับญัชาให้มี
กระบวนการคิด  การตดัสินใจ  และทาํงานอยา่งเป็นระบบ เพ่ือเป็นตน้แบบของผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลง 
และมีการจัดกระบวนการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การสอนงาน  การ
พฒันาในงาน  การเป็นพ่ีเล้ียง การอบรมสัมมนา เป็นตน้ เพ่ือส่งเสริมใหบ้ริษทัเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้   

 ดา้นการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรคส์ังคมและชุมชน 
บริษทัส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยกาํหนด
เป็นนโยบายให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมแสดงพลงัในการทาํความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือ
สังคมและชุมชนในทอ้งถ่ินอยา่งสมํ่าเสมอ ร่วมกนับาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือสาธารณะ และอุทิศตนเพ่ือการ
ทาํความดี โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข 

        ในรอบปี 2556 บริษทัไดด้าํเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือพฒันาชุมชน  สังคม และส่ิงแวดลอ้ม พอสังเขป ดงัน้ี 
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- การจา้งงานท่ีเป็นธรรม ไม่จาํกดัเพศ  เช้ือชาติ  ศาสนา   

- ใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน 

- พฒันาและส่งเสริมพนกังาน 

- ใหสิ้ทธิและการมีส่วนร่วมของพนกังาน 

- สวสัดิการและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร 

- กิจกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 

- การดูแลและคุม้ครองผูบ้ริโภค 

- การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

- การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม   

                ในปี 2556 บริษทัจดัทาํรายงานความรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม แยกต่างหากจากรายงานประจาํปี 

สามารถดูขอ้มูลไดจ้าก website : www.cmfrozen.com หวัขอ้ Investor Relations 

                 นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

                             บริษทัมีอุดมการณ์ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม      และผูมี้ 

              ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ ดงันั้น        ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี   

              4/2556 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 มีมติใหบ้ริษทัเขา้ร่วมแสดงเจตนารมณ์เพ่ือเป็นแนวร่วมในการต่อตา้นการ 

              ทุจริต 

               เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมีนโยบายกาํหนดความรับผดิชอบ แนวปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการท่ี

เหมาะสม เพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่กบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั และเพ่ือใหก้ารตดัสินใจและการ

ดาํเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไดรั้บการพิจารณาอยา่งรอบคอบ บริษทัจะเร่ง

ดาํเนินการจดัทาํนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้สร็จส้ินโดยเร็วต่อไป 

ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

                 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีวา่ ขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและมิใช่การเงิน ลว้นมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั คณะกรรมการจึงมีนโยบายใหฝ่้ายบริหารเปิดเผยขอ้มูลท่ี

ครบถว้น ตรงกบัความเป็นจริง เช่ือถือได ้สมํ่าเสมอ และทนัเวลา  ซ่ึงบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและยดึถือปฏิบติัมาโดยตลอด  

บริษทัจึงมอบหมายให ้นายองักูร  พลพพิฒันพงศ์  เลขานุการบริษัท หรือ นายศกัดา  พิมเมือง  นกัลงทุนสัมพนัธ์  ทาํหนา้ท่ี

ติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ นกัวเิคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลของบริษทัไดท้าง     

เวบ็ไซต ์ www.cmfrozen.com หรือติดต่อขอทราบขอ้มูลไดท่ี้โทรศพัท ์ 02-238-4091โทรสาร 02-238-4090 หรือท่ี อีเมล:์ 

cg@cmfrozen.com or info@cmfrozen.com 

11. กาบควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
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                        บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดบับริหาร และระดบั

ปฏิบติังาน จึงไดก้าํหนดภาระหนา้ท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการ

ควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์ และมีการพฒันาระบบการควบคุมภายในท่ีดีเก่ียวกบัการเงิน

และการบญัชี รวมทั้งระบบการรายงานท่ีมีประสิทธิผล 

                        บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกั และกิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญั

ของบริษทัไดด้าํเนินตามแนวทางท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย และ

ขอ้กาํหนดของบริษทัตามสายงานการบงัคบับญัชา 

การบริหารความเส่ียง 

                    คณะกรรมการตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียง  และเห็นวา่กระบวนการดงักล่าว 

เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีสุดของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงจดัใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ    โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง  กาํหนดนโยบาย  วตัถุประสงค ์

กลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียง    และระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้ รวมทั้งช้ีแจงเร่ืองเหล่าน้ีใหทุ้กคนใน

องคก์รไดรั้บทราบ เพ่ือจะไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและเป็นการสร้างวฒันธรรมในการบริหารความเส่ียงใหเ้กิด

ในทุกระดบัของบริษทั ใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ใหท้นัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

เพ่ือใหเ้ป็นการปฏิบติังานบนพ้ืนฐานของการบริหารความเส่ียง รวมทั้งดูแลใหมี้การกาํหนดวธีิติดตามผลการ

บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีสาํคญัต่อความสาํเร็จของการบริหารความเส่ียงและ

กาํหนดใหต้อ้งรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํ 

12. รายการระหวา่งกนั 

                        คณะกรรมการไดดู้แลบริหารงานอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เม่ือเกิด

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บทราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไดพ้ิจารณาตามความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง  โดยกาํหนดใหมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง

ตลาดหลกัทรัพย ์  โดยราคา และเง่ือนไข เสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญัญา 

เหตุผล / ความจาํเป็นไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 แลว้  ตลอดจนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินในหวัขอ้ 

ขอ้มูลทัว่ไป และรายการบญัชีกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 

                       บริษทัมีนโยบายการกาํหนดราคาขายสินคา้, ค่าเช่า และค่านายหนา้ใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามขอ้ตกลงทางการคา้ใน

ลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั โดยยดึหลกัความสมเหตุสมผล เสมือนหน่ึงบริษทั

ดาํเนินธุรกิจกบับุคคลหรือนิติบุคคลทัว่ไป 

                       ความจาํเป็นท่ีตอ้งทาํรายการระหวา่งกนั เน่ืองจากบริษทัก่อตั้งข้ึนจากความร่วมมือกนัทางธุรกิจระหวา่งนกัลงทุนไทย 

ญ่ีปุ่น ไตห้วนั เพื่อผลิตและส่งออกผกัผลไมแ้ช่แขง็ ไปยงัประเทศญ่ีปุ่น และผูร่้วมทุนชาวญ่ีปุ่น ต่างกมี็ฐานลูกคา้อยูแ่ลว้จาํนวนหน่ึง 
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ทาํใหเ้ป็นความไดเ้ปรียบของบริษทัท่ีสามารถผลิตสินคา้ โดยมีตลาดรองรับอยูแ่ลว้  ดงันั้น บริษทัจึงใชฐ้านลูกคา้ของผูร่้วมทุนเป็น

ฐานการส่งออกไดเ้ป็นอยา่งดี  ในขณะเดียวกนั บริษทักไ็ดพ้ยายามเสาะหาลูกคา้รายใหม่เพิ่มข้ึนดว้ย                        สาํหรับขั้นตอน

การทาํรายการระหวา่งกนันั้น เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจทุกประการ ทั้งในดา้นการกาํหนดราคา การใหส่้วนลด การใหเ้ครดิต โดย

เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรง  โดยการอนุมติัของผูบ้ริหาร ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่มีส่วนในการอนุมติัดงักล่าว 

อยา่งไรกต็าม การกาํหนดราคา การใหส่้วนลด และการใหเ้ครดิต เป็นไปตามกลไกตลาด ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัลูกคา้

ของบริษทัทุกราย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย บริษทัจ่ายค่านายหนา้ในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ในต่างประเทศ ในอตัรา 

ร้อยละ 1.5-3.0 ของมูลค่าขาย เอฟโอบี 

                         ในอนาคตบริษทั ยงัคงทาํรายการระหวา่งกนัต่อไป โดยคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลของการดาํเนินธุรกิจ และ

ผลประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัจะไดรั้บเป็นหลกั 

อโีต้ชู คอร์ปอร์เรช่ัน 

อีโตชู้ คอร์ปอร์เรชัน่ เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจซ้ือมา-ขายไป ในประเทศญ่ีปุ่น บริษทัน้ีถือหุน้ของบริษทั ร้อยละ 13.23 และมีตวัแทน

เป็นกรรมการของบริษทั 1 คน คือ นาย เคนอิจิ ไท มูลค่าการจาํหน่ายผา่นบริษทั อีโตชู้ คอร์ปอร์เรชัน่ ในปี 2556 จาํนวน 185.4 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.0 ของยอดขายรวม และไดรั้บค่านายหนา้จากการขาย จาํนวน 3.9 ลา้นบาท รายการระหวา่งกนัสุทธิ 

181.5 ลา้นบาท คิดเป็นขนาดรายการ ร้อยละ 13.81 

บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จํากดั (บริษทัย่อย) 

ในปี 2556 บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ซ่ึงบริษทัถือหุน้ ร้อยละ 100  ซ้ือสินคา้ทั้งส้ิน 246.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 17.5 ของยอดขายรวม และเช่าอาคารสาํนกังานจากบริษทั ชั้น 4 พื้นท่ีเช่า 102 ตรม. อตัราเช่าเดือนละ 25,500.- บาท โดยทาํ

สญัญาเช่าปีต่อปี  

บริษทั อิงเชง จาํกดั 

ในปี 2556 บริษทั อิงเชง จาํกดั ซ่ึงมี MR. LU, YU-CHIN เป็นผูจ้ดัการ และเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ร้อยละ 1.6 ซ้ือสินคา้จากบริษทั 

จาํนวน 9.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 ของยอดขายรวม และไดรั้บค่านายหนา้จากการขาย จาํนวน 3.2 ลา้นบาท รายการ

ระหวา่งกนัสุทธิ 6.2 ลา้นบาท คิดเป็นขนาดรายการ ร้อยละ 0.47 

บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย จาํกดั 

ในปี 2556 บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย จาํกดั ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั ไดรั้บค่านายหนา้จากการขาย จาํนวน 2.1 ลา้นบาท คิดเป็นขนาด

รายการ ร้อยละ 0.16 

บริษทั ซี ที พรอสเพอร์ กรุ๊ป จาํกดั 

ในปี 2556 บริษทั ซี ที พรอสเพอร์ กรุ๊ป จาํกดั ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั เช่าอาคารสาํนกังานของบริษทั ชั้นท่ี 3 พื้นท่ีเช่า 30 ตรม. โดยมีค่า

เช่าเดือนละ 7,500.00 บาท โดยทาํสญัญาเช่าปีต่อปี คิดเป็นขนาดรายการ ร้อยละ 0.01 
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สว่นท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
13. ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั 

      1) งบการเงิน 
   ก. รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส ์จาํกดั (มหาชน)  
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส  ์จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่ง

ประกอบดว้ย     งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของ        ผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและ    หมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เชียงใหม่

โฟรเซ่นฟูดสจ์าํกดั (มหาชน) ดว้ยเชน่กนั 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารตอ่งบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทํางบ

การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย

ขอ้มลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ

ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงิน
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์น
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้ง
การประเมินการนําเสนอของงบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 
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ความเห็น  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท  
เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ขอ้มูลและเหตกุารณท่ี์เนน้ 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5  เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12  เร่ือง ภาษีเงินได  ้ มาถือปฏิบัติ บริษัทไดป้รับยอ้นหลังงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบ เพ่ือสะทอ้นรายการปรบัปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ

บญัชีดงักล่าว และนําเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เพ่ือเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบ โดยใชน้โยบาย

การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดด้งักล่าวดว้ยเชน่กนั  ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 

นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี  4334 
บริษัท เอเอสที มาสเตอร ์จาํกดั 
วนัท่ี  27  กุมภาพนัธ ์ 2557 
 
 

 
หมายเหตุ  ความเห็นในรายงานการสอบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี เป็นแบบไมมี่เง่ือนไข 
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หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ี

ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชีฯ) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน เวน้แต่

จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
งบการเงินรวมไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซ่นฟดูส ์จาํกดั (มหาชน) และ

บริษัทยอ่ย คือ บริษัท อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั โดยบริษัทถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 100 ของทุนจด

ทะเบียน 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซ่นฟดูส ์จาํกดั (มหาชน) “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท 

เชียงใหมโ่ฟรเซ่นฟดูส ์จาํกดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย คือ บริษัท อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั 
รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 
เพ่ือความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงไดมี้การแปลงงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินท่ีจดัทาํ

เป็นภาษาไทย 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสงู  ซ่ึงถึงกาํหนดจา่ยคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีไดม้าและไมมี่

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ ไดแ้สดงไวแ้ยกต่างหาก   ในบญัชี “เงินฝากประจาํท่ีติด

ภาระคํ้าประกนั” ภายใตสิ้นทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

ลกูหน้ีการคา้       

ลกูหน้ีการคา้ แสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูไวเ้ท่ากบัจาํนวน ท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บเงินจากลกูหน้ีการคา้ และ

ลกูหน้ีชาวไร่ไมไ่ด ้  ทั้งน้ีโดยประมาณจากประสบการณใ์นการเก็บหน้ี และการพิจารณาฐานะของลกูหน้ี

ในปัจจุบนั หน้ีสญูท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีตดัเป็นค่าใชจ้า่ย เม่ือสามารถระบุได ้
สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุน หรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํา่กวา่ ราคาทุนของสินคา้

คาํนวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ้า่ยทางตรงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้น้ัน เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่งหกัดว้ยส่วนลด และเงินท่ีไดร้บัคืนจากการซ้ือ

สินคา้ ตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรปูและงานระหวา่งทาํ ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้า่ย

อ่ืนทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิต  ซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ มลูค่าสุทธิท่ีจะ

ไดร้บัประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติ ของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ้า่ยท่ีจาํเป็น เพ่ือใหสิ้นคา้

น้ันสาํเร็จรปู และค่าใชจ้า่ยในการขาย 

ณ วนัส้ินปี บริษัทจะพิจารณาสภาพของสินคา้สาํเร็จรปู เพ่ือพิจารณาประกอบวา่ จาํนวนเงินค่าเผ่ือ

สินคา้เส่ือมสภาพท่ีตั้งไวเ้พียงพอ และเหมะสมแลว้ 
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เงินลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

บริษัทยอ่ย หมายถึง บริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรง และทางออ้มมากกวา่

ก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการ

ดาํเนินงานของบริษัทยอ่ย บริษัทยอ่ยดงักล่าวไดถ้กูนํามารวมในการจดัทาํงบการเงิน  โดยเร่ิมตั้งแต่

วนัท่ีบริษัทใหญ่มีอาํนาจควบคุม จนถึงวนัท่ีบริษัทยอ่ยดงักล่าวไดข้ายออกไป รายการและยอดคงเหลือ

ระหวา่งกลุ่มบริษัท ตลอดจนกาํไรขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ นโยบาย

การบญัชีสาํหรบับริษัทยอ่ยจะเปล่ียนแปลง เพ่ือใชน้โยบายบญัชีเดียวกบักลุ่มบริษัทในการจดัทาํงบ

การเงินรวม 
เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ รบัรูเ้ม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน สินทรพัยทุ์กประเภทยกเวน้ท่ีดิน แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนเดิมหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 
ค่าเส่ือมราคาอาคาร และอุปกรณ ์คาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรพัย ์

ดงัน้ี 
                                                                       จาํนวนปี   

                อาคาร                                                 20                
                เคร่ืองจกัร และอุปกรณ ์                          5-10     

                ยานพาหนะ                                            5         

                อุปกรณ ์และเคร่ืองตกแต่งสาํนักงาน              5         

เม่ือมีการขาย หรือเลิกใชง้านสินทรพัย ์ กลุ่มบริษัทจะบนัทึกตดัราคาทุน และค่าเส่ือมราคาสะสมของ

สินทรพัยน้ั์น ออกจากบญัชีและรบัรูผ้ลกาํไร หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรพัยเ์หล่าน้ันในงบกาํไร

ขาดทุน 

อาคารระหวา่งก่อสรา้ง และเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้งแสดงในราคาทุน โดยท่ียงัไมมี่การตดัค่าเส่ือมราคา 

จนกระทัง่สินทรพัยน้ั์นจะแลว้เสร็จ และพรอ้มท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และค่าตดัจาํหน่าย 

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน ไดแ้ก่ ซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอร ์ แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม บริษัท

คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัสินทรพัย ์โดยวธีิเสน้ตรงตามอายุการใชง้านของสินทรพัย ์(3-5 ปี) 
การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

กลุ่มบริษัทไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์ อาจจะ

ไมไ่ดร้บัคืน หรือเม่ือมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยเ์กินกวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืน (ราคาขายสุทธิ 

หรือมลูค่าจากการใชข้องสินทรพัยน้ั์นแลว้แต่ราคาใดจะสงูกวา่) โดยท่ีการประเมินจะพิจารณาสินทรพัย์

แต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
ในกรณีท่ีมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยเ์กินกวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืน กลุ่มบริษัทไดร้บัรูร้ายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน กลุ่มบริษัทจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรพัยท่ี์รบัรูใ้นงวดก่อนๆ โดยบนัทึกเป็นรายไดอ่ื้นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่รายการขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าของสินทรพัยห์มดไป หรือยงัคงมีอยู ่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 



 - 61 - 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 

บริษัทแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด

รายการ และแปลงค่าสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงินใหเ้ป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกาํไร

และรายการขาดทุนท่ีเกิดจากรบัหรือจา่ยชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดการแปลงค่า

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว ไดบ้นัทึกทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 
การบญัชีสาํหรบัสญัญาเช่าระยะยาว-กรณีท่ีบรษิทัเป็นผูเ้ช่า 

สญัญาเช่าสินทรพัยท่ี์ความเส่ียง และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือ

เป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจา่ยฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัย์

ท่ีเช่า หรือมลูค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจา่ยตามสญัญาเช่า แลว้แต่มลูค่าใดจะตํา่กวา่ โดย

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจา่ยจะปันส่วนระหวา่งหน้ีสินและค่าใชจ้า่ยทางการเงินเพ่ือใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อ

หน้ีสินคงคา้งอยู ่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ้า่ยทางการเงิน จะ

บนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจา่ยจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ตลอดอายุของสญัญาเช่า 

สินทรพัยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรพัยท่ี์เช่า 
สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรพัย ์ โดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่

กบัผูใ้หเ้ช่า จะจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจา่ยภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจากส่ิง

ตอบแทนจงูใจท่ีไดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายุของสญัญา

เช่าน้ัน 
ผลประโยชนข์องพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
กลุ่มบริษัทรบัรู ้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ้า่ย เม่ือเกิด

รายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
กลุ่มบริษัทรบัรู ้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ้า่ยเมื่อเกิด

รายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน 
กลุ่มบริษัท และพนักงานของกลุ่มบริษัทไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนักงานจา่ยสะสม และเงินท่ีกลุ่มบริษัทจา่ยสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องกลุ่มบริษัท เงินท่ีกลุ่มบริษัทจา่ยสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึก

เป็นค่าใชจ้า่ยในปีท่ีเกิดรายการ 

 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
กลุ่มบริษัทมีภาระสาํหรบัเงินชดเชยท่ีตอ้งจา่ยใหแ้ก่พนักงาน เม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  

ซ่ึงกลุ่มบริษัทถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรบัพนักงาน 
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กลุ่มบริษัทคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  โดยใชว้ธีิคิดลดแต่

ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method)  โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้าํ
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial  gains 

and  losses)  สาํหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรบัรูท้นัทีในกาํไรหรือ

ขาดทุน 
หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประกอบดว้ย มลูค่าปัจจุบนัของภาระ

ผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ หกัดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไมไ่ดร้บัรู ้ และผลกาํไรขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท่ียงัไมไ่ดร้บัรู ้
ประมาณการหน้ีสิน 

กลุ่มบริษัทจะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของภาระผกูพนัในปัจจุบนั 

ตามกฎหมาย  หรือจากการอนุมาน อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณใ์นอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าว

คาดวา่จะส่งผลใหต้อ้งเกิดการไหลออกของทรพัยากร เพ่ือจา่ยชาํระภาระผกูพนั และจาํนวนท่ีตอ้งจา่ย 

สามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจา่ยท่ีจะไดร้บัคืน บนัทึกเป็นสินทรพัยแ์ยกต่างหาก ก็

ต่อเม่ือการไดร้บัคืน คาดวา่จะไดร้บัอยา่งแน่นอน เม่ือไดจ้า่ยชาํระประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 
การรบัรูร้ายได ้

กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย เม่ือมีการส่งมอบ และโอนความเส่ียง และผลตอบแทนไปยงัลกูคา้

แลว้  
ดอกเบ้ียรบั รบัรูต้ามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรพัย ์
ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดปั้จจบุนั 

กลุ่มบริษัทบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจา่ยใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรฐั โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษัทบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรพัย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งน้ัน โดยใช้

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
กลุ่มบริษัทรบัรูห้น้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่

รบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทาง

ภาษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชน้ั้น 
กลุ่มบริษัทจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรบัลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษัทจะไมมี่

กาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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กลุ่มบริษัทจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง

กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิ ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก ท่ีชาํระ

แลว้ในระหวา่งปีของแต่ละปี 

เครือ่งมือทางการเงิน 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ยเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินลงทุนชัว่คราว ลกูหน้ีการคา้ และลกูหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ ภาษีเงินไดค้า้งจา่ยและค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย ซ่ึงนโยบายบญัชี เฉพาะรายการ

แต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การใชด้ลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแ่น่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน และต่อขอ้มลูท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมี

ดงัน้ี 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู 
กลุ่มบริษัทใชห้ลกัเกณฑก์ารวเิคราะหอ์ายุของลกูหน้ี ประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงิน

ปัจจุบนัของลกูหน้ีเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู โดยมีการกาํหนดช่วงอายุ

ลกูหน้ีและสถานภาพของลกูหน้ีไวเ้ป็นเกณฑ ์ ในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ีท่ีมีอายุหน้ีคา้ง

ชาํระ 
ค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ 
กลุ่มบริษัทพิจารณาค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินคา้จากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ และตาม

สภาพปัจจุบนัของสินคา้คงเหลือเป็นเกณฑ ์มลูค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดร้บัหมายถึง มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดร้บั

จากการขาย หกัดว้ยตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการทาํต่อเพ่ือใหสิ้นคา้น้ันสาํเร็จรปู หรือค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจาก

การทาํใหสิ้นคา้น้ันพรอ้มขายไดใ้นราคาท่ีคาดวา่จะไดร้บั 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์และค่าเส่ือมราคา 
ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ ์และตอ้งทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์    

และมลูค่าคงเหลือใหมห่ากมีการเปล่ียนแปลงเช่นน้ันเกิดข้ึน 
นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณใ์นแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากคาดวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืนตํา่กวา่มลูค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยน้ั์น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละ

ค่าใชจ้า่ยในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรพัยน้ั์น 
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บุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษัท ถกู

ควบคุมโดยบริษัท ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษัท 

รวมถึงบริษัทท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษัทยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษัทยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคล ซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไมว่า่

ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษัท ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือ

พนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บุคคลเหล่าน้ัน 
ในการพิจารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษัทแต่ละรายการ บริษัท

คาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 65 - 
 

 
ข. สรุปงบการเงิน 

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : พนับาท) 

 
สินทรพัย ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556  %  2555  %  2554  % 

สินทรพัยห์มุนเวยีน 
   เงินสดและรายการ 
        เทียบเท่าเงินสด 

150,493 10.5 327,082
 

23.0 242,783 19.2 

  เงินลงทุนชัว่คราว  400,000 28.0 200,000 14.1  150,000 11.9

  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  94,744 6.6 67,181 4.7  60,467 4.8

  ลกูหน้ีชาวไร่ 39,645 2.8 49,733 3.5  28,822 2.3

  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 339,472 23.8 356,818 25.2  336,257 26.6

รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน  1,024,354 71.7 1,000,814 70.5  818,329 64.8

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย 23,354 1.6 23,354 1.6  23,354 1.9

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-์สุทธิ 367,506 25.7 380,464 26.8  406,033 32.1

โปรแกรมคอมพิวเตอร-์สุทธิ 4,038 0.3 4,579 0.3  2,977 0.2

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,895 0.6 6,730 0.5  7,421 0.6

สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน 1,759 0.1 4,204 0.3  5,053 0.4

รวมสินทรพัย ์ 1,428,906 100.0 1,420,145 100.0  1,263,167 100.0
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(หน่วย : พนับาท) 
หน้ีสิน และ 

สว่นของผูถื้อหุน้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556  %  2555  %  2554  % 

หน้ีสินหมุนเวยีน 
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

79,896 5.6 91,601
 

6.4 68,303 5.4 

    ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 6,879 0.5 16,617 1.2  3,896 0.3

    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  3,029 0.2 2,767 0.2  2,609 0.2

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน  89,804 6.3 110,985 7.8  74,808 5.9

หน้ีสินไมห่มุนเวยีน 
    ภาระผกูพนัของ 
       ผลประโยชน์พนักงาน 34,182 2.4 28,169

 
 
 

2.0  24,899 2.0

รวมหน้ีสิน 123,986 8.7 139,154 9.8  99,707 7.9

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
   ทุนเรียนหุน้-มลูค่า หุน้ละ     
    1 บาท ทุนจดทะเบียน    
    381,146,251 หุน้  
    ในปี 2554 - 2556  
    หุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ 
    381,145,725 หุน้  
    ในปี 2554 - 2556    

381,146 26.7 381,146

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.8  381,146 30.2

  ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 68,000 4.8 68,000 4.8  68,000 5.4

  กาํไรสะสม 
      -จดัสรรเพ่ือสาํรอง 
            ตามกฎหมาย 

38,115 2.7 38,115

 
 

2.7  38,115 3.0

    -ส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร  817,659 57.1 793,730 55.9  676,199 53.5

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,304,920 91.3 1,280,991 90.2  1,163,460 92.1

รวมหน้ีสิน และส่วน 
ของผูถื้อหุน้ 

1,428,906 100.0 1,420,145
 

100.0  1,263,167 100.0
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สรุปงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : พนับาท) 

 
สินทรพัย ์

งบการเงินรวม 

2556  %  2555  %  2554  % 

สินทรพัยห์มุนเวยีน 
   เงินสดและรายการ 
      เทียบเท่าเงินสด 

175,934 12.1 354,251
 

24.6 261,772 20.4

  เงินลงทุนชัว่คราว  406,000 27.9 205,600 14.3  155,600 12.2

  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  95,991 6.6 63,329 4.4  61,106 4.8

  ลกูหน้ีชาวไร่ 39,645 2.7 49,733 3.4  28,822 2.2

  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 339,472 23.4 356,818 24.7  336,258 26.2

รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน  1,057,042 72.7 1,029,731 71.4  843,558 65.8

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 15,197 1.0 14,942 1.0  14,672 1.2

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-์สุทธิ 367,991 25.3 381,281 26.5  407,199 31.8

โปรแกรมคอมพิวเตอร-์สุทธิ 4,038 0.3 4,579 0.3  2,977 0.2

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,119 0.6 7,013 0.5  7,689 0.6

สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน 1,760 0.1 4,205 0.3  5,054 0.4

รวมสินทรพัย ์ 1,454,147 100.0 1,441,751 100.0  1,281,149 100.0
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(หน่วย : พนับาท) 
หน้ีสิน และ 

สว่นของผูถื้อหุน้ 

งบการเงินรวม 

2556  %  2555  %  2554  % 

หน้ีสินหมุนเวยีน 
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

81,671 5.6 93,435
 

6.5 69,410 5.4 

    ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 7,165 0.5 17,237 1.2  4,802 0.4

    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  3,180 0.2 2,827 0.2  2,734 0.2

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน  92,016 6.3 113,499 7.9  76,946 6.0

ภาระผกูพนัของ  

   ผลประโยชน์พนักงาน 
35,302 2.5 29,588

 
2.0  26,241 2.1

รวมหน้ีสิน 127,318 8.8 143,087 9.9  103,187 8.1

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
   ทุนเรียนหุน้-มลูค่า หุน้ละ     
    1 บาท ทุนจดทะเบียน    
    381,146,251 หุน้  
    ในปี 2554 - 2556 

    หุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ 

    381,145,725 หุน้  
    ในปี 2554 - 2556 

381,146 26.2 381,146

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.4  381,146 29.7

  ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 68,000 4.7 68,000 4.7  68,000 5.3

  กาํไรสะสม 
      -จดัสรรเพ่ือสาํรอง 
           ตามกฎหมาย 

38,115 2.6 38,115

 
 

2.7  38,115 3.0

    -ส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร  839,568 57.7 811,403 56.3  690,701 53.9

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,326,829 91.2 1,298,664 90.1  1,177,962 91.9

รวมหน้ีสิน  
และส่วนของผูถื้อหุน้ 

1,454,147 100.0 1,441,751
 

100.0  1,281,149 100.0
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สรุปงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย : พนับาท) 

 
รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556  %  2555  %  2554  % 
รายไดจ้ากการขาย 

1,407,756 100.0 1,466,095
 

100.0  1,267,970 100.0

ตน้ทุนขาย (1,112,922) (79.1) (1,108,121) (75.6)  (1,048,132) (82.7)

กาํไรขั้นตน้ 294,834 20.9 357,974 24.4  219,838 17.3

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  11,157 0.8 8,410 0.6  11,133 0.9

   รายไดอ่ื้น  19,196 1.4 17,813 1.2  11,793 0.9

กาํไรก่อนค่าใชจ้า่ย  325,187 23.1 384,197 26.2  242,764 19.1

   ค่าใชจ้า่ยในการขาย (89,282) (6.3) (93,907) (6.4)  (103,576) (8.2)

   ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร (83,914) (6.0) (86,033) (5.9)  (82,634) (6.5)

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 151,991 10.8 204,257 13.9  56,554 4.4

   ภาษีเงินได ้ (19,918) (1.4) (33,367) (2.2)  (4,012) (0.3)

กาํไรสาํหรบัปี 132,073 9.4 170,890 11.7  52,542 4.1

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่หุน้ 0.35   0.45   0.14

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั-สุทธิจากภาษี 

(1,427)

 
 
‐ 

 
 
‐ 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี 130,646 170,890 52,542

 

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ 
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

130,646 170,890 52,542

กาํไรสะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรตน้ปี 793,729 676,199 771,460

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้

 
‐ 

 
‐  7,421

จดัสรรเพ่ือ 
      เงินปันผล 

(106,716) (53,360) (133,399)

      ผลประโยชน์พนักงาน - - (21,825)

กาํไรสะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรส้ินปี 817,659 793,729 676,199
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สรุปงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย : พนับาท) 

 
รายการ 

งบการเงินรวม 

2556  %  2555  %  2554  % 
รายไดจ้ากการขาย  1,426,502 100.0 1,491,529 100.0  1,293,386 100.0

ตน้ทุนขาย (1,112,921) (78.0) (1,110,786) (74.5)  (1,049,127) (81.1)

กาํไรขั้นตน้ 313,581 22.0 380,743 25.5  244,259 18.9

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  17,717 1.3 11,596 0.8  12,782 1.0

   รายไดอ่ื้น  19,116 1.3 17,738 1.2  11,604 0.9

กาํไรก่อนค่าใชจ้า่ย  350,414 24.6 410,077 27.5  268,645 20.8

   ค่าใชจ้า่ยในการขาย (104,589) (7.3) (110,222) (7.4)  (120,368) (9.3)

   ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร (89,109) (6.3) (91,422) (6.1)  (87,559) (6.8)

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 156,716 11.0 208,433 14.0  60,718 4.7

   ภาษีเงินได ้ (20,898) (1.5) (34,371) (2.3)  (4,922) (0.4)

กาํไรสาํหรบัปี 135,818 9.5 174,062 11.7  55,796 4.3

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่หุน้ 0.36   0.46  
 
 

0.15  
 
 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั-สุทธิจากภาษี 

(936)

 
 
‐ 

 
 
‐ 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี 134,882 174,062 55,796

 

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ 
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

134,882 174,062 55,796

กาํไรสะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรตน้ปี 811,403 690,701 783,709

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้

 
‐ 

 
‐  7,690

จดัสรรเพ่ือ 
      เงินปันผล 

(106,717) (53,360) (133,399)

      ผลประโยชน์พนักงาน ‐  ‐  (23,095)

กาํไรสะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรส้ินปี 839,568 811,403 690,701
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                                สรุปงบกระแสเงินสด                      (หน่วย : พนับาท) 

 
รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556  2555  2554 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

  กาํไรก่อนภาษีเงินได ้

 
 

151,991 

 
 

204,257  56,554

  รายการปรบักระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ 

     จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
    กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึ้ นจริง 

 
 
 

(846) 

 
 
 
1  (469)

    กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสญู  ‐  (447)  320

    กลบัรายการขาดทุนจากการปรบัลดมลูค่าสินคา้ (2,823)  (1,440)  4,700

    ขาดทุน(กาํไร)จากการขายอุปกรณแ์ละตดัจาํหน่าย 44  (3,214)  (62)

    ค่าเส่ือมราคา  59,304  61,368  66,604

    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรพัย ์ 2,635  4,679  ‐ 

    ประมาณการหน้ีสินของผลประโยชน์พนักงาน 4,686  3,650  3,074

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

     สินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 

 
 

214,991 

 
 

268,854  130,721

สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้ น)

    ลกูหน้ีการคา้ 

 
 

(26,570) 

 
 

(6,732)  1,993

    สินคา้คงเหลือ 20,169  (19,120)  (31,000)

    ลกูหน้ีชาวไร่ 10,088  (20,465)  7,043

    สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน 2,445  849  (1,849)

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมขึ้ น (ลดลง)

    เจา้หน้ีการคา้ 

 
 

(8,316) 

 
 

19,698  (11,549)

    ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนักงาน 90  (380)  ‐ 

    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (458)  (28)  (932)

เงินสดรบัจากการดาํเนินงาน 212,439  242,676  94,427

    จา่ยภาษีเงินได ้ (30,464)  (19,955)  (1,492)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 181,975  222,721  92,935

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

    เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิ่มขึ้ น) 

 
 

(200,000) 

 
 

(50,000)  150,000
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    เงินสดรบัจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ ์ 152  5,303  68

    เงินสดจา่ยเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ ์ (49,913)  (38,950)  (26,284)

    เงินสดจา่ยเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (2,258)  (1,602)  (178)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (252,019)  (85,249)  123,606

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

    จา่ยเงินปันผล 

 
 

(106,545) 

 
 

(53,173)  (133,297)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (106,545)  (53,173)  (133,297)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้ น(ลดลง)-สุทธิ (176,589)  84,299  83,244

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 327,082  242,783  159,539

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 150,493  327,082  242,783

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

   1. เงินสดจา่ยในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์
      อาคารและอุปกรณท่ี์ไดม้าระหวา่งปี 
      เจา้หน้ีซ้ือทรพัยสิ์นเพิ่มขึ้ น (ลดลง) 
      เงินสดจา่ยเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ ์

 
 
 

(46,377) 
 

(3,536) 
(49,913) 

 
 
 

(42,566) 
 

3,617 
(38,949) 

(24,425)

(1,859)
(26,284)

  2. เงินสดจา่ยเงินปันผล   
      เงินปันผลจา่ย 
      เงินปันคา้งจา่ยเพ่ิมขึ้ น 
      เงินสดจา่ยเงินปันผล 

 
 

(106,716) 
171 

(106,545) 

 
 

(53,360) 
187 

(53,173) 

(133,399)
102

(133,297)
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                                    สรุปงบกระแสเงินสด                      

                                                                                         (หน่วย : พนับาท) 

 
รายการ 

งบการเงินรวม

2556  2555  2554 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

  กาํไรก่อนภาษีเงินได ้

 
 

156,716 

 
 

208,433  60,719

  รายการปรบักระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิไดม้า 

        จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
    กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึ้ นจริง 

 
 
 

(940) 

 
 
 

(2)  (631)

    กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสญู  ‐  (446)  320

    กลบัรายการขาดทุนจากการปรบัลดมลูค่าสินคา้ (2,823)  (1,440)  4,700

    ขาดทุน(กาํไร)จากการขายอุปกรณแ์ละตดัจาํหน่าย 24  (3,222)  (62)

    ค่าเส่ือมราคา  59,698  61,749  66,978

    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรพัย ์ 2,635  4,679      ‐ 

    ประมาณการหน้ีสินของผลประโยชน์พนักงาน 5,001  3,727  3,146

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

     สินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 

 
 

220,311 

 
 

273,478  135,170

สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้ น)

    ลกูหน้ีการคา้ 

 
(31,561) 

 
(2,239)  (3,487)

    สินคา้คงเหลือ 20,169  (19,120)  (31,000)

    ลกูหน้ีชาวไร่ 10,089  (20,465)  7,043

    สินทรพัยห์มุนเวยีนอ่ืน ‐  ‐  (549)

    สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน 2,445  849  (1,849)

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมขึ้ น (ลดลง)

    เจา้หน้ีการคา้ 

 
 

(8,389) 

 
 

20,426  (11,802)

    ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนักงาน 181  (380)  ‐ 

    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (458)  (93)  (845)

เงินสดรบัจากการดาํเนินงาน 212,787  252,456  92,681

    จา่ยภาษีเงินได้ (31,841)  (21,261)  (1,497)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 180,946  231,195  91,184
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

    เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิ่มขึ้ น) 

 
 

(200,400) 

 
 

(50,000)  149,963

    เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพิ่มขึ้ น  (255)  (270)  (180)

    เงินสดรบัจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ ์ 172  5,312  68

    เงินสดจา่ยเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ ์ (49,976)  (38,983)  (26,332)

    เงินสดจา่ยเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (2,258)  (1,602)  (178)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (252,717)  (85,543)  123,341

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

    จา่ยเงินปันผล 

 
 

(106,545) 

 
 

(53,173)  (133,297)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (106,545)  (53,173)  (133,297)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้ น(ลดลง)-สุทธิ (178,316)  92,479  81,228

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 354,250  261,772  180,544

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 175,934  354,251  261,772

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

1. เงินสดจา่ยในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์
         อาคารและอุปกรณท่ี์ไดม้าระหวา่งปี 
         เจา้หน้ีซ้ือทรพัยสิ์นเพิ่มขึ้ น (ลดลง) 
         เงินสดจา่ยเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ ์

 
 
 

(46,440) 
 

(3,536) 
(49,976) 

 
 
 

(42,600) 
 

3,617 
(38,983) 

(24,473)

(1,859)
(26,332)

2. เงินสดจา่ยเงินปันผล 
เงินปันผลจา่ย      
เงินปันผลคา้งจา่ยเพ่ิมขึ้ น 

         เงินสดจา่ยเงินปันผล 

 
(106,716) 

 
171 

 
(106,545) 

 
(53,360) 

 
187 

 
(53,173) 

(133,399)

102

(133,297)
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       2)  อตัราส่วนทางการเงิน 

 
อตัราสว่นทางการเงิน 

 
หน่วย 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2556 2555 2554 2556 2555 2554 

อตัราสว่นวิเคราะห์ความคลอ่งตวั          
    อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

 
เทา่ 

 
11.5 

 
9.1 

 
11.0 

 
11.4 

 
9.0 

 
10.9 

    อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 7.4 5.5 6.2 7.2 5.4 6.1 
    อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 1.8 2.4 1.1 1.8 2.4 1.2 
    อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 19.1 25.6 24.1 18.5 24.4 23.9 
    ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 19 14 15 19 15 15 
    อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 
    ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย วนั 113 113 113 113 113 113 
    อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 12.7 13.6 13.9 13.0 13.9 14.1 
    ระยะเวลาชําระหนี ้ วนั 28 26 26 28 26 26 
    Cash Cycle วนั 105 102 103 106 103 104 
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหา
กําไร 
    อตัรากําไรขัน้ต้น 

 
% 

 
22.0 

 
25.5 

 
18.9 

 
20.9 

 
24.4 

 
17.3 

    อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % 8.4 12.0 2.8 8.6 12.1 2.7 
    อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร % 150.9 129.1 251.0 149.6 125.1 276.4 
    อตัรากําไรสทุธิ % 9.5 11.7 4.3 9.4 11.7 4.1 
    อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 10.3 13.9 4.6 10.2 14.0 4.3 
อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการ
ดําเนินงาน 
    อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 

 
% 

 
9.4 

 
12.8 

 
4.2 

 
9.3 

 
12.7 

 
4.0 

    อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 52.2 59.8 28.7 51.2 59.1 27.9 
    อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
    อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 
เทา่ 

 
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

    อตัราการจ่ายเงินปันผล % 87.0 61.3 95.6 89.5 62.4 101.6 
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14)  การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 

1. ภาพรวม 
1.1 การดาํเนินงานและปัจจยัท่ีทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงสาํคญั 

ในปี 2556 ผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย มียอดขายทั้งส้ิน 1,426.5 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อน 65 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 135.8 ลา้นบาท ลดลง
จากปีก่อน 38.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 สาเหตุหลกัของการลดลงของกาํไรสุทธิ เกิด
จากปริมาณการขายลดลง, ไดรั้บผลกระทบจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่า และตน้ทุนขายสูงข้ึน 

1.2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อการดาํเนินงาน 
จากการปรับค่าแรงขั้นตํ่า 300.00 บาทต่อวนั เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และการปรับข้ึนค่าเอฟ
ที ของการไฟฟ้า ซ่ึงในรอบปี 2556 มีการปรับค่าเอฟทีทุก 4 เดือนทาํใหบ้ริษทัมีภาระตน้ทุน
การผลิตท่ีสูงข้ึน ประกอบกบันโยบายการประกนัราคาขา้วของรัฐบาล ทาํใหเ้กษตรกรส่วน
หน่ึงนาํพื้นท่ีไปปลูกขา้ว บริษทัจึงไดรั้บผลกระทบพื้นท่ีการเพาะปลูกลดลง วตัถุดิบท่ีไดรั้บไม่
เพียงพอต่อการผลิตและจาํหน่าย 

1.3 นโยบายและกลยทุธ์การลงทุน 
บริษทัมีนโยบายและกลยทุธ์ท่ีจะดาํเนินธุรกิจดา้นสินคา้เกษตรและธุรกิจต่อเน่ืองท่ีใช้
กระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐานสากล  ปลอดจากสารเคมี  มีความปลอดภยัในการบริโภค และ
บริษทับริหารจดัการภายใตม้าตรฐานต่าง ๆ เช่น  ISO22000, HACCP และ GMP   

1.4 สายผลิตภณัฑ ์
สินคา้ของบริษทัเป็นสินคา้แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ประกอบดว้ย ถัว่แขกแช่แขง็, ถัว่แระ
แช่แขง็, ขา้วโพดหวานแช่แขง็, ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แขง็ และผกัผสมแช่แขง็ เป็นตน้ 

1.5 เปรียบเทียบกบัประมาณการ 
ในปี 2556 บริษทัมีปริมาณการขาย ประมาณ 24,000 ตนั ลดลงจากปีก่อน ประมาณ 1,600 ตนั 
หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.2 และตํ่ากวา่ประมาณการขาย ประมาณ 2,100 ตนั หรือคิดเป็น ร้อยละ 
7.9  เกิดจากสาเหตุตามขอ้ 2.2.2 

1.6 ความเห็นของผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชีของบริษทัแสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข แต่มีขอ้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ขอ้ 5 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั บริษทัไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นรายการปรับปรุงจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว และนาํเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
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2555 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยใชน้โยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดด้งักล่าวดว้ย
เช่นกนั  

1.7 การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีสาํคญั 
สภาวิชาชีพการบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นงบการเงิน ประจาํปี 2556 
ท่ีสาํคญั คือ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้  ส่วนมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน ๆ 
ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั 

1.8 รายการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจาํ 
บริษทัไดรั้บเงินค่าขอคืนภาษีนาํเขา้สินคา้ (19 ทวิ) จากกรมศุลกากร จาํนวน 2,444,785 .00 
บาท 

2. ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไร 
2.1 สถานะและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน งบการเงินรวม 
 2556 2555 2554 

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้         % 21.98 25.53 18.89 
อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย                % 9.52 11.67 4.31 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ % 10.24 13.40 4.74 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม % 9.34 12.07 4.36 
กาํไรสุทธิ ต่อ หุน้ บาท 0.36 0.46 0.15 
เงินปันผล ต่อ หุน้ บาท 0.31 0.28 0.14 
มูลค่าตามบญัชี ต่อ หุน้  บาท 3.48 3.41 3.09 
มูลค่าสินทรัพยร์วมสุทธิ ต่อ หุน้ บาท 3.82 3.78 3.36 

บริษทัมีผลการดาํเนินงานและความสามารถทาํกาํไรท่ีดี จะเห็นไดจ้ากบริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้ 
ร้อยละ 21.98, อตัรากาํไรสุทธิ ร้อยละ 9.52  และมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ร้อย
ละ 10.24 แมว้า่อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัจะลดลงบา้ง แต่ถือวา่ยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี ทาํให้
ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
60 ของกาํไรสุทธิตามนโยบายของบริษทัเป็นประจาํทุกปี 
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2.2 สาเหตุของการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 
รายการ งบการเงินรวม 

 2556 2555 +,- % 
สินทรัพยร์วม 1,454,147,386 1,441,751,403 12,395,983 0.86 
หน้ีสินรวม 127,317,975 143,087,011 (15,769,036) (11.02) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,326,829,411 1,298,664,392 28,165,019 2.17 
ขาย 1,426,501,997 1,491,528,703 (65,026,706) (4.36) 
กาํไรสุทธิ 135,817,973 174,062,319 (38,244,346) (21.97) 

 
กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน ลดลง ร้อยละ 21.97 เน่ืองจากบริษทัมีมูลค่าการขายลดลง และตน้ทุน
ขายสูงข้ึน โดยเกิดจาก  

2.2.1 อตัราแลกเปล่ียนลดลง จากการแขง็ค่าของค่าเงินบาท ซ่ึงในปี 2556 อตัรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย อยูท่ี่ 30.52 บาท/เหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีในปี 2555 อตัรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย อยูท่ี่ 30.99 บาท/เหรียญสหรัฐฯ 

2.2.2 จากปริมาณการขายลดลง ประมาณ 1,600 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 โดยมีสาเหตุ
มาจากสินคา้บางรายการไม่เพียงพอต่อการผลิต และจาํหน่าย จากการท่ีพื้นท่ี
เพาะปลูกลดลง และจากการปรับราคาขายเพ่ิมข้ึน ทาํใหป้ริมาณการสัง่ซ้ือนอ้ยลง  

2.2.3 ตน้ทุนขายสูงข้ึนจากการปรับข้ึนค่าแรงงานขั้นตํ่า และค่าไฟฟ้าสูงข้ึนจากการปรับ
ค่าเอฟที 

3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์
บริษทัมีการบริหารสินทรัพยอ์ยา่งเหมาะสม โดยยดึหลกัความระมดัระวงัตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปอยา่งครบถว้น ประกอบดว้ย 
3.1 ลูกหน้ีทางการคา้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีระยะเวลาการจดัเกบ็หน้ีเฉล่ีย 19 วนั  จากการวิเคราะห์อายลูุกหน้ี 
พบวา่ มีลูกหน้ีการคา้ เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน จาํนวน 2,222,030.00 บาท ส่วนท่ีเหลือ
เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ จาํนวน 88,348,025.00 บาท ดงันั้น บริษทัจึงยงัไม่ตั้งค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญ 

3.2 สินคา้คงเหลือ 
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บริษทัไดท้าํการประเมินการเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือ พบวา่มีสินคา้ท่ีไม่เคล่ือนไหว และ
เคล่ือนไหวชา้ ท่ีอาจเส่ือมสภาพในอนาคต บริษทัจึงทาํการตั้งสาํรองสินคา้เส่ือมสภาพดงักล่าว
แลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีสินคา้คงเหลือ จาํนวน 341,565,175.00 บาท และตั้ง
สาํรองสินคา้เส่ือมสภาพ จาํนวน 2,093,481.00 บาท 

3.3 การดอ้ยค่าสินทรัพย ์
บริษทัทาํการบนัทึกการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
อาจจะไม่ไดรั้บคืนหรือเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และ
ไดท้าํการรับรู้บนัทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนแลว้ คิดเป็นเงิน จาํนวน 
3,872,247.00 บาท 

3.4 ส่วนประกอบสาํคญัของสินทรัพยอ่ื์น 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน จาํนวน 1,760,186.00 บาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 2,444,785.00 
บาท เกิดจากการลดลงของเงินค่าภาษีอากรนาํเขา้ (19ทวิ) ท่ีไดรั้บจากกรมศุลกากรแลว้  

3.5 เงินสด,รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว 
บริษทัมีเงินสด,รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 2556 จาํนวน 175,934,456.00 บาท ลดลงจากปี
ก่อน จาํนวน 178,316,152.00 บาท เน่ืองจากบริษทันาํเงินไปลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว ซ่ึงใน
ปี 2556 มียอดเงินลงทุนชัว่คราว จาํนวน 406,000,000.00 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 
200,400,000.00 บาท 

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 
4.1 แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

 
รายการ 

งบการเงินรวม 
2556 2555 +,- 

สินทรัพยร์วม บาท 1,454,147,386 1,441,751,403 12,395,983 
สินทรัพยห์มุนเวยีน บาท 1,057,041,870 1,029,730,701 27,311,169 
หน้ีสินหมุนเวยีน บาท 92,016,044 113,498,808 (21,482,764) 
หน้ีสินรวม บาท 127,317,975 143,087,011 (15,769,036) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ บาท 1,326,829,411 1,298,664,392 28,165,019 
Debt to Equity Ratio เท่า 0.10:1 0.11:1 (0.01):1 
Current Ratio เท่า 11.49 9.07 2.42 
Quick Ratio เท่า 7.37 5.49 1.88 
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แหล่งท่ีมาของเงินทุนไดม้าจากการดาํเนินธุรกิจทั้งหมด และใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน มีเงินสด
สุทธิไดม้า จาํนวน 180,945,992.00 บาท, จ่ายไปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 252,717,014.00 บาท 
และจ่ายเงินปันผล จาํนวน 106,545,130.00 บาท 
บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพียง 0.10 ต่อ 1 ดงันั้น โครงสร้างเงินทุนของบริษทั
จึงมีความมัน่คง และเหมาะสม 
4.2 รายจ่ายลงทุน วตัถุประสงค ์และแหล่งของเงินทุน 
บริษทัจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว จาํนวน 200,400,000.00 บาท เพื่อนาํเงินสดท่ีมีอยูไ่ปสร้าง
ผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียรับ และจ่ายลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคารและซ้ือเคร่ืองจกัร,อุปกรณ์ 
จาํนวน 49,976,078.00 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารและซ้ือเคร่ืองจกัร,อุปกรณ์ ทดแทนเคร่ืองจกัร,
อุปกรณ์เดิม ท่ีชาํรุดเสียหายและลา้สมยั โดยเงินลงทุนทั้งหมดไดม้าจากการดาํเนินงานทั้งส้ิน 
4.3 ความเพียงพอของสภาพคล่อง 
บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 11.49 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 7.37 เท่า ซ่ึงถือวา่เป็น
อตัราส่วนสภาพคล่องท่ีดี และมีเสถียรภาพ 
4.4 ความสามารถในการชาํระหน้ี และการปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืท่ีสาํคญั, ความสามารถใน
การจดัหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 
บริษทัไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเกิดจากการกูย้มื คงมีเพียงภาระหน้ีสินทางการคา้ปกติ และภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  จากการท่ีบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องท่ีดี  มีเสถียรภาพ  
บริษทัจึงมีความสามารถในการชาํระหน้ีเหล่าน้ีทั้งหมด 

5. ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 
บริษทัรับรู้และบนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเกษียณอายจุากการทาํงานเม่ือมีอายคุรบ 
60 ปี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  
บริษทัมีความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัท่ีเกิดข้ึนแลว้ และท่ีจะครบกาํหนดในอนาคตและ
รวมถึงภาระนอกงบดุล เน่ืองจากมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีตํ่ามาก ประกอบกบั
บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีและมีเสถียรภาพ 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 
บริษทัเป็นผูผ้ลิตสินคา้เกษตร และเป็นผูส่้งออกเป็นส่วนใหญ่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานในอนาคต ท่ีสาํคญัประกอบดว้ย 

                   6.1 ดา้นวตัถุดิบ  
ผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นผลิตผลท่ีไดจ้ากการเกษตร ดงันั้น ภยัทางธรรมชาติ  ฤดูกาล
คลาดเคล่ือน และพ้ืนท่ีการเพาะปลูกไม่เพียงพอ อาจส่งผลใหบ้ริษทัมีวตัถุดิบไม่เพียงพอต่อการ
ผลิตและจาํหน่าย 
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การแกไ้ข  บริษทัพยายามหาพื้นท่ีเพาะปลูกใหม้ากข้ึน, เพิ่มค่ารับซ้ือวตัถุดิบ และเพิ่มการ
เพาะปลูกในฤดูกาลถดัไปใหม้ากข้ึน 
 
 
 
 
6.2 ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
บริษทัขายสินคา้เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ เม่ือค่าเงินบาทแขง็ค่ามากข้ึน ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บ
เงินบาทจากการแปลงค่าลดลง 
การแกไ้ข  บริษทัแกปั้ญหาดว้ยการขายเงินเหรียญสหรัฐฯล่วงหนา้ โดยมีระยะเวลาในการขาย
เงินล่วงหนา้ 8-12 เดือน 
6.3 ดา้นลูกคา้ 
จากการท่ีประเทศญ่ีปุ่น เป็นตลาดส่งออกหลกัของบริษทั ดงันั้น บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศญ่ีปุ่น  
การแกไ้ข  บริษทัพยายามหาลูกคา้ในภูมิภาคอ่ืนใหม้ากข้ึน  
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ  ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั                                       
หมายเหตุ   รายละเอยีดอืน่เกีย่วกบักรรมการ  ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท                                       
สามารถดูข้อมูลได้จากข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ  

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

นายประยรู  
    พลพิพฒันพงศ ์

ประธานกรรมการบริษทั                         
ประธานกรรมการบริหาร                                 
ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

พี่ชาย นายประยทุธ  และนายประภาส    
บิดานายองักรู 

นายประภาส  
     พลพิพฒันพงศ ์  

กรรมการผูจ้ดัการ                              
กรรมการบริหาร                                               
ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั              
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

                                  
นอ้งชาย  นายประยรู                 
และนายประยทุธ 

นายสุวฒัน์  
      พงษภ์าสุระ     

กรรมการบริหาร                                               
ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั    
กรรมการบริหารความเส่ียง                        
ผูอ้นุมติัขอ้สนเทศ 

 
ไม่มี 

นายประยทุธ   
     พลพิพฒันพงศ ์   

กรรมการบริหาร                                      
ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ                               
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ    
กรรมการบริหารความเส่ียง                              
กรรมการผูมี้อาํนาจบริษทัยอ่ย 

                                  
นอ้งชายนายประยรู                  
พี่ชายนายประภาส 

นายองักรู   
     พลพิพฒันพงศ ์   

กรรมการบริหาร                                           
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ                           
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด                          
เลขานุการบริษทั                                    
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ           
กรรมการบริหารความเส่ียง                       
ผูอ้นุมติัขอ้สนเทศ                                  
กรรมการผูมี้อาํนาจบริษทัยอ่ย   

                                  
บุตรนายประยรู 

นายหลาน, มู่-ชิว  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไม่มี 
นายเคนอิจิ  ไท กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไม่มี 
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นายสนัติชยั    
     สุเอกานนท ์ 

กรรมการอิสระ                                          
ประธานกรรมการตรวจสอบ                
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
ไม่มี 

นายอาํนวย 
      ยศสุข 

กรรมการอิสระ                                      
กรรมการตรวจสอบ                                
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา-  
      ค่าตอบแทน 

 
ไม่มี 

นายอาํพล   
     รวยฟพูนัธ์ 

กรรมการอิสระ                                       
กรรมการตรวจสอบ                              
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 
ไม่มี 

 

ดร. ภูษิต  
     วงศห์ล่อสายชล 

กรรมการอิสระ                                     
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

                                  
ไม่มี 

นายศกัดา   
     พิมเมือง 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี                                      
ผูจ้ดัทาํรายงานขอ้สนเทศ                                 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ         
กรรมการบริหารความเส่ียง 

อาย ุ55 ปี ,  การศึกษา : ปริญญาตรี
บญัชี , MBA, การถือหุน้ในบริษทั – ไม่
มี, ความสมัพนัธ์กบักรรมการ – ไม่มี,  
ม.ค.2536-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์                     

น.ส. ปิยะลกัษณ์  
     เช้ือผูดี้ 

ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน อาย ุ45 ปี, การศึกษา : ปริญญาตรี
เทคโนโลย-ี การเกษตร, การถือหุน้ใน
บริษทั – ไม่มี, ความสมัพนัธ์กบั
กรรมการ – ไม่มี, ก.พ. 2547-ปัจจุบนั 
ผูจ้ดัการโรงงาน บมจ.เชียงใหม่โฟร
เซ่นฟดูส์ 
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เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
                       บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง 
จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ถือหุน้จาํนวน ร้อยละ 100 และกรรมการของบริษทัยอ่ยทั้งหมด จาํนวน 5 คน ลว้นเป็น
กรรมการตวัแทนจากบริษทัทั้งหมด ประกอบดว้ย 

ลาํดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ บจก. อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์  
1 นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ                     ประธานกรรมการ                            

ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 
2 นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ                    ผู ้

มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 
กรรมการบริหาร               
ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

3 นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ              
ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

กรรมการบริหาร                  ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ    ผูจ้ดัการฝ่าย
การตลาด            เลขานุการ
บริษทั 

4 นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ                       ผู ้
มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

5 นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ กรรมการ กรรมการบริหาร                         
ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

 
 

สรุปฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษัทยอ่ย ดงัน้ี 

 
บริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จาํกดั 

(หน่วย : บาท) 
รายการ 2556  2555  2554 

สินทรพัยร์วม 64,920,191 58,202,265  55,798,347

หน้ีสินรวม  19,880,406 17,458,310  18,211,168

ส่วนของผูถื้อหุน้  45,039,785 40,743,955  37,587,179

รายไดจ้ากการขาย 265,303,759 279,500,126  261,066,067

รายไดร้วม  272,459,496 283,286,965  263,172,372

กาํไรขั้นตน้  18,789,913 22,768,804  24,421,714

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ   3,681,884 3,156,776  3,254,420
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน  
                         และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 

หวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั หวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 
ช่ือ-นามสกลุ: นายศกัดา  พิมเมือง ช่ือ-นามสกลุ: นายสุพจน์  สุทธิประภา 
ตาํแหน่ง: ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ตาํแหน่ง: ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
อาย:ุ 55 ปี อาย:ุ 39 ปี 
วฒิุการศึกษา:  
-ปริญญาตรี-บญัชี 
-ปริญญาโท-บริหาร 

วฒิุการศึกษา: 
-ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-การเงิน มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

-หลกัสูตร Evaluating : A COSO Based Approach สมาคม

ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

-หลกัสูตร Consulting : Activities, Skills, Attitudes สมาคม

ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์: 
-ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ 
(ส.ค. 2534-ปัจจุบนั)  
-กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง (ก.พ. 2547-ปัจจุบนั) 
-กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการ (พ.ย.2555-ปัจจุบนั) 
-นกัลงทุนสมัพนัธ์ (ม.ค. 2536-ปัจจุบนั) 

ประสบการณ์ : 
-ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่น

ฟดูส์ (2551-ปัจจุบนั) 

-Assistant Manager Operational Audit Division บมจ.โท

เท่ิล แอด็เซสคอมมูนิเคชัน่ (2548-2551) 

-หวัหนา้ทีมตรวจสอบสาขา United Oversea Bank (2546-

2548) 

-เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสาขา บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย 

(2539-2545) 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

บริษัทไมไ่ดท้าํการประเมินราคาทรพัยสิ์น เน่ืองจาก 

1. บริษัทไมม่ีการทาํรายการระหวา่งกนั ท่ีจะตอ้งแสดงราคาประเมินประกอบการทาํ

รายการ 

2. บริษัทไมม่ีการปรบัโครงสรา้งการดาํเนินธุรกิจ อนัเป็นผลใหม้ีการไดม้าหรือจาํหน่าย
ไปซ่ึงสินทรพัย ์ 

3. บริษัทไมม่ีการตีราคาสินทรพัยใ์หม ่ระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี 
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