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ค ำช้ีแจงจำกประธำนกรรมกำร 

เรียน  ท่ำนผู้ถือหุ้น 

                   ในรอบปี 2556 ภำวะทำงเศรษฐกิจโดยทัว่ไปไม่ดีนกั แต่บริษทัยงัมีผลกำรด ำเนินงำนอยูใ่น

เกณฑท่ี์ดี จำกงบกำรเงินรวม บริษทัมีก ำไรสุทธิ 135.8 ลำ้นบำท คิดเป็น 0.36 บำทต่อหุน้ หรือคิดเป็น  ร้อย

ละ 9.5 ของยอดขำย  มีสินทรัพยร์วม 1,454.1 ลำ้นบำท มีอตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.10 : 1  และมี

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 11.5 เท่ำ 

                      ผลประกอบกำรของงบกำรเงินรวม ในปี 2556 มีรำยไดจ้ำกกำรขำย จ ำนวน  1,426.5 ลำ้นบำท 

ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 65 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 และมีก ำไรสุทธิ 135.8 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี

ก่อน จ ำนวน 38.3 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกตน้ทุนท่ีสูงข้ึน จำกค่ำวตัถุดิบ  

ค่ำแรงงำน  ค่ำไฟฟ้ำ เป็นตน้   อตัรำแลกเปล่ียนลดลงจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงดว้ยกำรขำยเงินล่วงหนำ้ 

และปริมำณกำรขำยลดลง 

                 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 ท่ีประชุมมีมติเห็นสมควรจ่ำยเงินปันผลใหก้บั

ผูถื้อหุน้ จ  ำนวน 381,145,725 หุน้ ในอตัรำหุ้นละ 0.31 บำท คิดเป็นเงิน จ ำนวน 118,155,174.75 บำท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 87.00 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวม สูงกวำ่นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีก ำหนดไวไ้ม่นอ้ย

กวำ่ ร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิ 

                   ส ำหรับในปี 2557 บริษทัตั้งเป้ำหมำยกำรขำยไวท่ี้ 25,500 ตนั  บริษทัเช่ือวำ่ ภำยใตค้วำมพยำยำม

และควำมมุ่งมัน่ในกำรบริหำรงำน จะท ำใหบ้ริษทัสำมำรถด ำเนินธุรกิจใหป้ระสบผลส ำเร็จ และมีผล

ประกอบกำรท่ีดี  เพื่อท่ีบริษทัจะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ 

 

 

 (นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ)์  

ประธำนกรรมกำร 

วนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2557 
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ค ำช้ีแจงของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เรียน  ท่ำนผู้ถือหุ้น 

                    ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 คน คือ นำยสนัติชยั  

สุเอกำนนท ์  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  นำยอ ำนวย  ยศสุข  และนำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ  ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ี

ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษทั ท่ีระบุไวช้ดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

                   ในปี 2556  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัให้มีกำรประชุม จ ำนวน 4 คร้ัง  โดยไดเ้ชิญผูส้อบบญัชี  ฝ่ำยบริหำรท่ีเก่ียวขอ้ง  และ

ผูต้รวจสอบภำยในเขำ้ร่วมประชุม เพ่ือสอบทำนตำมขอบเขตและควำมรับผิดชอบ  มีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงิน ประจ ำปี 2556 รับฟังรำยงำน และขอ้ช้ีแจงจำกฝ่ำยบริหำร และผูส้อบบญัชีใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งชดัเจนและเพียงพอ  จึงมีควำมเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวำ่ งบกำรเงินดงักล่ำวถูกตอ้งตำมควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. สอบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัระหวำ่งบริษทั  บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และมีควำมเห็นวำ่
ขอ้มูลของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัไดรั้บกำรเปิดเผยไวอ้ยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอแลว้ 

3. สอบทำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั โดยทำง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไม่พบประเด็นท่ีมีสำระส ำคญัในเร่ืองกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจแต่อยำ่งใด 

4. เสริมสร้ำงควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติังำนของผูต้รวจสอบภำยใน  ให้ควำมเห็นชอบในแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี  
และสอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิผล  รวมทั้ง
ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ตำมแนวทำงท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก ำหนด  โดยมี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ กำรควบคุมภำยในองคก์ร, กำรประเมินควำมเส่ียง, กำรควบคุมกำร
ปฏิบติังำน, ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล และระบบกำรติดตำม  โดยทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบพบวำ่บริษทั มี
ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง ท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล และไม่พบขอ้บกพร่องดำ้นกำรควบคุม
ภำยใน ท่ีมีนยัส ำคญั ท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญั 

5. ไดพิ้จำรณำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2557 โดยเสนอผูส้อบบญัชี
ของส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ 

 

 

 

(นำยสนัติชยั  สุเอกำนนท)์ 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2557 
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ส่วนท่ี 1 

กำรประกอบธุรกิจ 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

                 บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย พืชผกัแช่แขง็ เช่น ถัว่แระ

แช่แขง็  ถัว่แขกแช่แขง็  ขำ้วโพดหวำนแช่แขง็  ขำ้วโพดฝักออ่นแช่แขง็ เป็นตน้  มีสดัส่วนกำรจ ำหน่ำยตลำด

ต่ำงประเทศ ประมำณร้อยละ 80 และตลำดในประเทศ ประมำณร้อยละ 20  ส ำหรับตลำดในประเทศเกือบทั้งหมด

ขำยผำ่นบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั (บริษทัยอ่ย)   

1.1 ปรัชญำองคก์ร วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ 

 

                                                               ปรัชญำองคก์ร 

                            ควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ้ คือ ควำมปรำรถนำสูงสุดของเรำ 

 

                                                                   วสิยัทศัน์ 

                                       เรำมุ่งมัน่พฒันำ เพ่ือควำมเป็นผูน้ ำดำ้นสินคำ้เกษตรแช่แขง็และเกษตรแปรรูป 

 

                                                                           พนัธกิจ 

     บริษทัมุ่งพฒันำ และสรรหำผกั ผลไมท่ี้มีคุณภำพ สดสะอำด ปลอดสำรเคมี                        

และส่งมอบสินคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 

     บริษทัมุ่งบริหำรกิจกำรใหมี้ผลตอบแทนกำรลงทุนท่ีดี โดยยดึหลกับรรษทัภิบำล 

 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ 

     รักษำคุณภำพของสินคำ้ใหไ้ดม้ำตรฐำนอยูเ่สมอ 

     มุ่งมัน่ผลิตสินคำ้ใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค 

     แสวงหำช่องทำงกำรขยำยธุรกิจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 

     ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม ไม่ท ำลำยสภำพแวดลอ้ม และส่งเสริมกำรอยูร่่วมกนั                 

ดว้ยควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งบริษทักบัชุมชน  
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1.2 กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญั 

พฤศจิกำยน 2531 จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลำ้นบำท มูลค่ำหุน้ 10 บำทต่อหุน้ 

 เมษำยน 2532 สร้ำงโรงงำนแห่งท่ี 1 ท่ี ต.หนองจ๊อม อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่                                   

บนเน้ือท่ี  15 ไร่ 36.6 ตรว. แลว้เสร็จในเดือน  ตุลำคม 2532 

กมุภำพนัธ์ 2533 เร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 

ธนัวำคม 2534 เพ่ิมทุนจดทะเบียน จำก 50 ลำ้นบำท เป็น 125 ลำ้นบำท  

 มกรำคม 2536 ไดรั้บอนุญำตจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

 มกรำคม 2536 เร่ิมท ำกำรซ้ือ-ขำยหุน้ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใตช่ื้อยอ่ CM 

กมุภำพนัธ์ 2537 แปรสภำพจำกบริษทัจ ำกดั เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั  

มีนำคม 2537  สร้ำงโรงงำนแห่งท่ี 2 ท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ บนเน้ือท่ี                   

26 ไร่ 29.9 ตรว.  แลว้เสร็จและเร่ิมด ำเนินกำรผลิตในเดือน ตุลำคม 2538 

พฤศจิกำยน 2541 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 125 ลำ้นบำท เป็น 210 ลำ้นบำท 

เมษำยน 2546 ร่วมลงทุนกบับริษทั ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั                                           

ในอตัรำส่วนบริษทั 51 : 49 ในบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั                            

ดว้ยเงินลงทุน 120 ลำ้นบำท เรียกช ำระแลว้ 30 ลำ้นบำท 

มีนำคม 2547 สร้ำงหอ้งเยน็ใหม่ ท่ี ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่                                      

บนเน้ือท่ี 8 ไร่ 3 งำน 97 ตรว. แลว้เสร็จในเดือน กรกฎำคม 2548 

กรกฎำคม 2547 ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ำกดัจำกบริษทั ริเวอร์แคว                   

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 

พฤษภำคม 2548 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 210 ลำ้นบำท เป็น 315 ลำ้นบำท 

พฤษภำคม 2548 เปล่ียนมูลค่ำหุน้ จำกเดิมมูลค่ำ 10 บำทต่อหุน้ เป็น 1 บำทต่อหุน้ 

พฤษภำคม 2550 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 315 ลำ้นบำท เป็น 346 ลำ้นบำท 

พฤษภำคม 2552 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 346 ลำ้นบำท เป็น 381 ลำ้นบำท 
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                       อ ำนำจในกำรควบคุมบริษัทในปีทีผ่่ำนมำ 

                                 ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอ ำนำจกำรควบคุม 

                   ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิในปีทีผ่่ำนมำ 

                                ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

                    กำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้น, กำรจดักำร หรือกำรประกอบธุรกจิในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

- ณ วนัท่ี 26 ธนัวำคม 2556  Itochu Corporation ถือหุน้จ ำนวน 50,440,665 หุน้ และ Itochu 

(Thailand) Ltd. ถือหุน้จ ำนวน 25,789,335 หุน้ นบัหุน้รวมกนัจ ำนวน 76,230,000 หุน้ หรือคิดเป็น

ร้อยละ 20 ไดข้ำยหุน้ทั้งหมดใหก้บั 

 

รำยช่ือผูซ้ื้อ 

หุน้ก่อนไดม้ำ หุน้ไดม้ำ หุน้หลงัไดม้ำ ลกัษณะ  

ควำมสมัพนัธ์  

ระหวำ่งผูซ้ื้อ 
จ ำนวนหุน้ % จ ำนวนหุน้ % จ ำนวนหุน้ % 

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

2.นำงพรทิพย ์ รัตนอมรพิน   12,000,000 3.15 12,000,000 3.15 ไม่มี 

3.นำยสุภคั  ภทัรธีรกลุ   11,434,500 3.00 11,434,500 3.00 ไม่มี 

4.นำยสุพจน์  วงศจิ์รัฐิติกำล 912,649 0.24 8.328,500 2.18 9,241,149 2.42 ไม่มี 

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

6.น.ส.กรวภิำ  วงศำริยวำนิช   7,384,000 1.94 7,384,000 1.94 ไม่มี 

7.นำยชำตรี  เหล่ำวณิชยว์ทิย ์   7,353,600 1.93 7,353,600 1.93 ไม่มี 

8.นำยฐนิต  วชัรียำนุกลุ   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  

                

                      เหตุกำรณ์ส ำคญัในปี 2556 

                                 ไม่มี 
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1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 

- นโยบำยกำรแบ่งกำรด ำเนินงำนของบริษทัในกลุ่ม 

1 บริษทั เกษตรเหนือ จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรเกษตร ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกั

ของบริษทั และไม่มีกำรถือหุน้ไขวร้ะหวำ่งกนั โดยนำยประยรู      

พลพิพฒันพงศ ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ร้อยละ 30  และเป็นผูถื้อหุน้ใน

บริษทั จ ำนวน 306,517 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.08  

บริษทั เกษตรเหนือ จ ำกดั ถือหุน้ในบริษทั จ ำนวน 66,755,700 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 17.51  ต่อมำในวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2556 บริษทั เกษตร

เหนือ จ ำกดั ซ้ือหุน้จำก Itochu Group จ ำนวน 16,770,400 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 4.40 ท ำให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ถือหุน้ในบริษทั

รวมจ ำนวน 83,526,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 21.91  

2 Itochu Group เป็นบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจซ้ือมำ-ขำยไป มีสำขำอยูท่ัว่โลก ประกอบ 

ดว้ยบริษทั Itochu Corporation ถือหุน้ จ ำนวน 50,440,665 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 13.23 และบริษทั Itochu (Thailand) Ltd. ถือหุน้ 
จ ำนวน 25,789,335 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 6.77 มีกรรมกำรตวัแทน 

จ ำนวน 1 คน คือ Mr. Kenichi Tai เป็นบริษทัตวัแทนจ ำหน่ำย
สินคำ้ใหก้บับริษทั และไดรั้บค่ำนำยหนำ้จำกกำรขำย ต่อมำในวนัท่ี 

26 ธนัวำคม 2556 Itochu Group ขำยหุน้ท่ีถืออยูท่ั้งหมด จ ำนวนหุน้ 

76,230,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 20    

 

1.4 ควำมสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ ่

- บริษทั เกษตรเหนือ จ ำกดั มีนำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ร้อยละ 30 และท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำน

กรรมกำรของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ำกดั (มหำชน)   กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อ

หุ้นใหญ่ ไม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และไม่มีกำรถือหุ้นไขวร้ะหวำ่งกนั 

- Itochu Corporation  มีกรรมกำรตวัแทน 1 คน คือ Mr. Kenichi Tai  ด ำเนินธุรกิจซ้ือมำ-ขำยไป มีสำขำอยูท่ ัว่โลก 

เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทั และไดรั้บค่ำนำยหนำ้จำกกำรขำย  และบริษทัยงัคงขำยสินคำ้ผำ่น Itochu 

Corporation เน่ืองจำก Itochu Corporation มีฐำนลูกคำ้ในประเทศญ่ีปุ่ น ท ำใหเ้ป็นอีกช่องทำงหน่ึงท่ีบริษทัสำมำรถ

จ ำหน่ำยสินคำ้ได ้  กำรขำยสินคำ้ดงักล่ำว เป็นไปตำมกลไกทำงธุรกิจ ทั้งในดำ้นกำรก ำหนดรำคำ กำรให้ส่วนลด 

กำรให้เครดิต ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัลูกคำ้ของบริษทัทุกรำย 
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2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

โครงสร้ำงรำยได ้  

   เฉพำะของ บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน)                                               ( หน่วย : พนับำท ) 

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 
 

ตลำดผลิตภณัฑ ์ 2556 % 2555 % 2554 % 
ต่ำงประเทศ 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 
 

ลกัษณะลูกคำ้ อตัรำร้อยละ 

ตลำดต่ำงประเทศ ตลำดในประเทศ รวม 

มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยรวม 81.50 18.50 100.00 

วฎัจักร 
ของกำรประกอบธุรกจิ 

อตัรำร้อยละ 
2556 2555 2554 

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

รวม             100.00              100.00            100.00 

 
                 บริษัทย่อย 
                  บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ส่งออก) ขำ้วโพดหวำนแช่แขง็  

                   โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                ( หน่วย : พนับำท ) 

รำยได ้ 2556 % 2555 % 2554 % 

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

รำยไดอ่ื้น 7,156 2.6 3,787 1.3 2,106 0.8 

รวม 272,460 100.0 283,287 100.0 263,172 100.0 
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           2.1    ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

                ผลิตภณัฑข์องบริษทั  เป็นผลิตภณัฑ ์ ผกัแช่แขง็  ซ่ึงเป็นกำรน ำเอำผลผลิตทำงกำรเกษตร เช่น ถัว่แระ, ถัว่
แขก, ขำ้วโพดหวำน, แครอท, ขำ้วโพดฝักอ่อน เป็นตน้ มำผำ่นกระบวนกำรผลิต เช่น คดัเลือก, ตดัแต่ง, ลำ้ง, ตม้สุก 
แลว้น ำไปท ำกำรแช่เยอืกแขง็ และเก็บรักษำไวใ้นหอ้งเยน็ เพ่ือรอกำรคดัเกรด, บรรจุ และส่งออก โดยมีขั้นตอนกำร
ผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ ตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ เช่น ISO 22000, HACCP, GMP เคร่ืองจกัรมีควำมทนัสมยั ผลิตภณัฑมี์
คุณภำพ สด สะอำด รสชำติอร่อยตรงตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 

                     การสง่เสริมการลงทนุ 

                     บริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุในกิจการ ผลติพืชผกัแช่แขง็ ปัจจบุนัสทิธิประโยชน์ที่ยงัมีผลคือ ได้รับ

ลดหยอ่นภาษีนิติบคุคลในอตัราร้อยละ 50 จนถงึเดือน ตลุาคม 2557 ของขนาดกิจการ 15,000 ตนั/ปี จากขนาดกิจการ 

ทัง้หมด 42,000 ตนั/ปี  

2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขนั  

นโยบำยกำรตลำดในปีท่ีผำ่นมำ 

                     ในปี 2556 บริษัทมีเป้าหมายการขายที่ 26,500 ตนั ในขณะท่ีบริษัทขายได้ทัง้สิน้ 24,400 ตนั ต ่ากวา่

เป้าหมาย จ านวน 2,100 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 7.92  มีมลูคา่การจ าหนา่ยทัง้สิน้ 1,407.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

58.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.98   

               กลยุทธ์การแข่งขัน 

1. รับฟังเสียงลูกคำ้ในทุกกลุ่มพร้อมทั้งตอบสนองควำมคำดหวงัและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งรวดเร็ว 
2. พฒันำคุณภำพสินคำ้ใหมี้มำตรฐำนระดบัสำกล ปลอดภยัจำกสำรเคมีตกคำ้ง และส่ิงเจือปนอยำ่งต่อเน่ือง 
3. จดัส่งสินคำ้อยำ่งมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยูเ่สมอ 
4. พฒันำบุคลำกรใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถและด ำเนินงำนอยำ่งมีประสิทธิผลสูงสุด 
        จุดเด่น 
1. บริษทัมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้และด ำเนินธุรกิจร่วมกนัเป็นระยะเวลำยำวนำน 
2. ผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั เป็นบุคคลท่ีมีประสบกำรณ์ มีควำมรู้ทำงดำ้นกำรคำ้ผลิตผลทำงกำรเกษตรมำนำน

นบัสิบปี 
3. ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั  เป็นผลิตผลทำงกำรเกษตรท่ีมีคุณภำพดี สด และมีควำมปลอดภยั 
4. พ้ืนท่ีเพำะปลูกมีควำมอุดมสมบูรณ์ สำมำรถท ำกำรปลูกไดเ้กือบตลอดทั้งปี และปัญหำทำงดำ้นภยัธรรมชำติ เช่น 

ลมพำย ุ ฝนตกหนกั น ้ ำท่วมมีโอกำสนอ้ยกวำ่ เม่ือเทียบกบัประเทศคู่แข่งเช่น จีน  และไตห้วนั 
               จุดด้อย 

1. ระยะทำงกำรขนส่งสินคำ้ทั้งทำงบก และทำงน ้ ำ  เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัในต่ำงประเทศแลว้ไกลกวำ่  ท ำใหบ้ริษทัมี
ตน้ทุนค่ำขนส่งท่ีสูงกวำ่ 
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2. ขนำดของพ้ืนท่ีเพำะปลูกส่วนใหญ่มีขนำดเลก็และกระจำยอยูใ่นบริเวณกวำ้ง  กำรควบคุมดูแลพ้ืนท่ีกำรเพำะปลูก 
ไดย้ำก เม่ือเทียบกบัคู่แข่งในต่ำงประเทศ 

        ลูกค้ำเป้ำหมำย 
        ลูกคำ้หลกัของบริษทัคือ ผูน้ ำเขำ้  ผูค้ำ้รำยใหญ่ ตวัแทนจ ำหน่ำย และลูกคำ้รำยยอ่ย ซ่ึงท ำกำรกระจำยสินคำ้ไปยงั
ซุปเปอร์มำร์เก็ต  ร้ำนคำ้ปลีกต่ำงๆ และผูผ้ลิตในอุตสำหกรรมอำหำร  กลุ่มผูบ้ริโภคสินคำ้ของบริษทัส่วนใหญ่ เป็น
กลุ่มลูกคำ้ระดบักลำงข้ึนไป และกลุ่มลูกคำ้นกัธุรกิจท่ีตอ้งกำรสินคำ้ในรูปแบบก่ึงส ำเร็จรูป  สะอำด  ถูกหลกัอนำมยั
และสะดวกในกำรบริโภค 
        นโยบำยกำรตั้งรำคำ 
        บริษทัมีนโยบำยท่ีจะจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์นรำคำท่ีสำมำรถแขง่ขนักบัคู่แข่งจำกทั้งในและต่ำงประเทศได ้

                กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
        ผลิตภณัฑข์องบริษทัส่งออกไปจ ำหน่ำยยงัต่ำงประเทศเกือบทั้งหมด โดยผำ่นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยคือ 

1. จ ำหน่ำยผำ่นผูน้ ำเขำ้และตวัแทนจ ำหน่ำย   
2. จ ำหน่ำยใหลู้กคำ้โดยตรง   
3. จ ำหน่ำยผำ่นบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ำกดั (บริษทัยอ่ย)  

                สดัส่วนกำรจ ำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
                บริษทัจ ำหน่ำยสินคำ้ไปยงัต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกำ  สวเีดน  เดนมำร์ก ประมำณ     
ร้อยละ 80 และขำยในประเทศผำ่นบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ำกดั และลูกคำ้รำยยอ่ยอ่ืน ประมำณร้อยละ 20 
                 สภำพกำรแข่งขนั 
                 สภำพกำรแข่งขนั ไม่รุนแรงนกั เน่ืองจำกผลิตภณัฑผ์กัแช่แขง็ เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีควำมตอ้งกำรบริโภคในปริมำณ
มำก และตลำดหลกัของบริษทัคือประเทศญ่ีปุ่น  ลูกคำ้ชำวญ่ีปุ่น เป็นลูกคำ้ท่ีมีควำมตอ้งกำรบริโภคสินคำ้ในรูปแบบก่ึง
ส ำเร็จรูป สด สะอำด ถูกหลกัอนำมยั และสะดวกในกำรรับประทำน  ประกอบกบัประเทศไทย เป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ 
และไม่ค่อยมีปัญหำเร่ืองภยัทำงธรรมชำติ ต่ำงจำกประเทศคู่แข่งขนัคือ จีน ซ่ึงมกัประสบปัญหำภยัทำงธรรมชำติ ท ำใหก้ำร
จดัส่งสินคำ้ไม่สม ่ำเสมอ ต่ำงจำกสินคำ้ของบริษทัท่ีสำมำรถจดัส่งสินคำ้ไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอตลอดทั้งปี 
                  คู่แข่งทำงกำรคำ้ของบริษทัเป็นคู่แข่งในต่ำงประเทศคือ ประเทศจีน  มีขนำดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนักบับริษทั โดย
บริษทัมีศกัยภำพเพียงพอท่ีสำมำรถท ำกำรแข่งขนัได ้ทั้งในดำ้นคุณภำพ รำคำ และควำมสม ่ำเสมอในกำรจดัส่ง  
2.3    กำรจดัหำผลิตภณัฑ ์

                ผลิตภณัฑข์องบริษทั ผลิตจำกวตัถุดิบท่ีรับซ้ือจำกเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรโดยผำ่นผูร้วบรวมวตัถุดิบ  มี
พ้ืนท่ีครอบคลุม 16 จงัหวดัภำคเหนือ เช่น เชียงใหม่  เชียงรำย  แพร่  น่ำน  พะเยำ  ฯลฯ   โดยท่ีบริษทัจะเป็นผูจ้ดัหำ
เมลด็พนัธ์ุ  ปุ๋ย  และยำก ำจดัศตัรูพืช  ส ำรองใหแ้ก่เกษตรกร และบริษทัจะรับซ้ือผลผลิตจำกเกษตรกรในรำคำ
รับประกนั  ในระหวำ่งกำรเพำะปลูกจะมีเจำ้หนำ้ท่ีซ่ึงเป็นพนกังำนส่งเสริมกำรเกษตรของบริษทั เป็นผูค้อยใหค้วำมรู้ 
และใหค้  ำแนะน ำแก่เกษตรกรในกำรดูแลรักษำ  กำรใส่ปุ๋ย  และก ำกบักำรใชเ้คมีภณัฑ ์ เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภำพ  มี
ควำมปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และผลผลิตต่อไร่สูงสุด  เม่ือผลผลิตสำมำรถเก็บเก่ียวได ้  บริษทัจะรับซ้ือในรำคำประกนั 
และหกัค่ำใชจ่้ำยของเมลด็พนัธ์ุ  ปุ๋ย และยำก ำจดัศตัรูพืชออกจำกรำคำรับซ้ือผลผลิต 
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ก ำลงักำรผลติ  ปริมำณกำรผลติ และมูลค่ำกำรผลติ 

รำยกำร หน่วย 2556 2555 2554 
ก ำลงักำรผลิตเตม็ท่ีของเคร่ืองจกัร ตนั 42,000 42,000 42,000 
ปริมำณกำรผลิตจริง (ข้ึนอยูก่บัฤดูกำล และปริมำณวตัถุดิบ) ตนั 22,132 26,212 26,280 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต % 52.70 62.41 62.57 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของปริมำณกำรผลิต % (15.57) (0.26) 17.97 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของมูลค่ำกำรผลิต % (2.71) 5.76 13.13 

 
สัดส่วนกำรซื้อวตัถุดบิ 
         ในประเทศ- มีผูร้วบรวมวตัถุดิบ ประมำณ 200 รำย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 97 
         ต่ำงประเทศ- บริษทัน ำเขำ้วตัถุดิบ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
                  น ้ ำท้ิงท่ีผำ่นกระบวนกำรผลิตของบริษทั  อำจจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัจึงไดน้ ำไปผำ่นระบบ
บ ำบดัน ้ ำเสีย  เพ่ือใหคุ้ณภำพของน ้ ำท้ิงเป็นไปตำมท่ีกรมโรงงำนอุตสำหกรรมก ำหนด  ก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่ระบบ
ระบำยน ้ ำ  ส ำหรับเศษวตัถุดิบท่ีเหลือจำกกำรผลิต  บริษทัจะขำยในรูปของผลพลอยได ้ เพ่ือน ำไปใชเ้ป็นอำหำรสตัว ์ 
ท ำใหไ้ม่มีของเสียในส่วนน้ีท่ีจะท ำใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม                                                                                   
                  ในช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ บริษทัด ำเนินกำรเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยอยำ่ง
เคร่งครัด บริษทัจึงไม่มีขอ้พิพำท หรือกำรถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยำ่งใด 

   2.4   งำนท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 
                   เน่ืองจำกบริษทัผลิตสินคำ้เพ่ือเก็บไวข้ำยตลอดทั้งปี และบริษทัจดัส่งสินคำ้ตำมค ำสัง่ของลูกคำ้ อยำ่งสม ่ำเสมอ   

ดงันั้น จึงไม่มีค ำสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 

3 ปัจจยัควำมเส่ียง 

 ด้ำนวตัถุดบิ 

                บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑผ์กัแช่แขง็  ซ่ึงตอ้งใช ้ ถัว่แระ, ถัว่แขก และขำ้วโพดหวำน เป็นวตัถุดิบ

ส ำคญัของตน้ทุนกำรผลิต และเน่ืองจำกวตัถุดิบเหล่ำน้ีเป็นวตัถุดิบทำงกำรเกษตรท่ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัทำงธรรมชำติเป็นหลกั 

ท ำใหบ้ริษทัอำจไดรั้บผลกระทบ และเกิดกำรขำดแคลนวตัถุดิบดงักล่ำวไดบ้ำ้ง 

               มำตรกำรรองรับควำมเส่ียงในกรณีน้ีคือ บริษทัใชว้ธีิเพ่ิมปริมำณกำรผลิตในรุ่นถดัไปใหม้ำกข้ึน  เน่ืองจำก วตัถุดิบ

ของบริษทัสำมำรถปลูกได ้ปีละ 2-3 รุ่น และมีอำยกุำรเก็บเก่ียวผลผลิตเพียง ประมำณ 60 – 90 วนั  ดงันั้น หำกกำรเพำะปลูก

รุ่นใดมีปัญหำ  บริษทัก็จะเพ่ิมพ้ืนท่ีกำรปลูกในรุ่นถดัไปใหม้ำกข้ึน 
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                 ด้ำนกำรตลำด 

                 ปัจจุบนับริษทัส่งออกผลิตภณัฑผ์กัแช่แขง็ไปยงัตลำดญ่ีปุ่น ประมำณ ร้อยละ 76 ของยอดขำยรวม  ซ่ึงกำรพ่ึงพิง

ตลำดญ่ีปุ่นในสดัส่วนท่ีสูงน้ี ท ำใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอำจไดรั้บผลกระทบจำกกำรท่ีเศรษฐกิจญ่ีปุ่นชะลอตวั และ/

หรือมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยทำงกำรคำ้ของประเทศดงักล่ำว 

                 อยำ่งไรก็ตำม จำกกำรท่ีผลิตภณัฑข์องบริษทั เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทอำหำร ท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพ และ

ชำวญ่ีปุ่นเองก็นิยมบริโภคผลิตภณัฑ ์ ถัว่แระ และถัว่แขกแช่แขง็ ประกอบกบับริษทัมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้ตลอดมำ  

ดงันั้น ผลกระทบจำกกำรพ่ึงพิงตลำดญ่ีปุ่นเป็นหลกัจึงอยูใ่นระดบัควำมเส่ียงไม่สูงนกั  

                 ด้ำนอตัรำแลกเปลีย่น 

                 จำกกำรท่ีบริษทัมีมูลคำ่กำรส่งออก ประมำณ ร้อยละ 80 ของยอดขำยรวม และบริษทัขำยสินคำ้เป็นสกลุเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกำทั้งหมด  ดงันั้น บริษทัอำจไดรั้บผลกระทบอนัเน่ืองมำจำกอตัรำแลกเปล่ียนแขง็ค่ำข้ึน จะส่งผลให้

บริษทัไดรั้บเงินบำทจำกกำรแปลงค่ำนอ้ยลง 

                 มำตรกำรลดควำมเส่ียงในกรณีน้ี บริษทัไดท้ ำสญัญำขำยเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำล่วงหนำ้ ซ่ึงสำมำรถลดควำม

เส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศไดพ้อสมควร โดยบริษทัจะท ำสญัญำขำยเงินล่วงหนำ้ ระยะเวลำ 8 – 12 เดือน 

ท ำใหบ้ริษทัสำมำรถป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนไดป้ระมำณ 10 เดือน 

                ด้ำนคุณภำพของสินค้ำ 

                ดำ้นคุณภำพสินคำ้ท่ีตอ้งปลอดจำกสำรเคมี  ท ำใหบ้ริษทัมีควำมเส่ียงในดำ้นกำรคืนสินคำ้จำกลูกคำ้ หำกไม่

สำมำรถควบคุมคุณภำพสินคำ้ใหป้ลอดสำรเคมีตำมสญัญำท่ีตกลงกบัลูกคำ้ 

                มำตรกำรกำรควบคุมคุณภำพของสินคำ้ ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดจำกสำรเคมีตกคำ้งนั้น บริษทัมีกระบวนกำร

ตรวจสอบท่ีเขม้งวดตำมมำตรฐำน GMP โดยบริษทัไดจ้ดัหำเคร่ืองตรวจหำสำรเคมีตกคำ้งท่ีมีประสิทธิภำพสูง ซ่ึงปัจจุบนั

บริษทัมีอยูจ่  ำนวน 2 เคร่ือง สำมำรถตรวจหำสำรเคมีตกคำ้งไดม้ำกกวำ่ 250 ชนิด ในขณะท่ีบริษทัใชส้ำรเคมี ประมำณ 20 

ชนิด 

                 ด้ำนกำรบริหำรจดักำร 

                 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่  ซ่ึงมีประสบกำรณ์ในธุรกิจ

กำรเกษตรมำเป็นเวลำยำวนำน จ ำนวน 7 คน และกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 คน ร่วมกนัก ำหนดนโยบำยใหก้บัทำงคณะ

ผูบ้ริหำร ดูแลและควบคุมกำรด ำเนินกำรของคณะผูบ้ริหำรอยำ่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ 
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                คณะผูบ้ริหำร ประกอบดว้ยทีมผูบ้ริหำรระดบัสูง จ ำนวน 5 คน  ซ่ึงแต่ละคนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำร

บริหำรงำนธุรกิจดำ้นกำรเกษตรเป็นอยำ่งดี  มีกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรและกำรตดัสินใจอยำ่งเหมำะสม รวมถึงมี

กำรประชุมร่วมกนัเพ่ือตดัสินใจในประเด็นกำรบริหำรงำนท่ีส ำคญั 

               กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริหำร และคณะผูบ้ริหำรของบริษทั ด ำเนินงำนภำยใตน้โยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร

ท่ีดี ค  ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม มีควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได ้และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทุกคร้ัง ท่ีประชุม

ไดร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และเปิดโอกำสใหก้รรมกำรทุกท่ำนไดซ้กัถำมอยำ่งเป็นท่ีพอใจ  ดงันั้น ควำมเส่ียงในกำร

บริหำรจดักำรของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 

                  ด้ำนกำรเงนิ  

                 บริษทัมีสินทรัพยร์วม จ ำนวน 1,428.9 ลำ้นบำท มีหน้ีสินรวม 124.0 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 ของ

สินทรัพยร์วม และมีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,304.9 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.3 ของสินทรัพยร์วม  มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.10 : 1 เท่ำ อตัรำส่วนสภำพคล่อง 11.4 เท่ำ และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว 7.1 เท่ำ ประกอบกบั

วงเงินเครดิตท่ีสถำบนักำรเงินทั้ง 4 สถำบนัท่ีบริษทัใชบ้ริกำรอยูต่ำ่งเป็นวงเงินท่ีไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัทั้งส้ิน แสดง

ถึงสถำนะกำรเงินและควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั ท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินอยูใ่นระดบัสูง   นอกจำกน้ีบริษทั ไดย้ดึหลกั

นโยบำยกำรเงินท่ีเนน้ควำมรอบคอบ ท ำใหค้วำมเส่ียงดำ้นกำรเงินของบริษทัอยูใ่นระดบัต ่ำ 

                  ด้ำนผู้ลงทุน 

                 บริษทัมีผลประกอบกำรท่ีดีและมีก ำไรมำโดยตลอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัมีก ำไรสะสมทั้งส้ิน จ ำนวน 

855.8 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.9 ของสินทรัพยร์วม และบริษทัสำมำรถจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทุกปี  

4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ 

ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำ      

(ล้ำนบำท) 

ภำระ

ผูกพนั 

ท่ีดินอำคำรส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์

แขวงสุริยวงศ ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ เน้ือท่ี 54.4 ตรว.                                       

เป็นเจำ้ของ 25.6 ไม่มี 

ท่ีดิน โรงงำน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่   

เน้ือท่ี 15 ไร่ 36.6 ตรว. 

เป็นเจำ้ของ 3.1 ไม่มี 

ท่ีดิน โรงงำน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ 

เน้ือท่ี 27 ไร่ 3 งำน 98.9 ตรว. 

เป็นเจำ้ของ 34.7 ไม่มี 
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ท่ีดิน โรงงำน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ 

เน้ือท่ี 15 ไร่ 1 งำน 53.6 ตรว. 

เป็นเจำ้ของ 7.2 ไม่มี 

ท่ีดิน โรงงำน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ 

เน้ือท่ี 16 ไร่  108.2 ตรว. 

เป็นเจำ้ของ 9.6 ไม่มี 

ท่ีดิน โรงงำน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ 

เน้ือท่ี 6 ไร่  54.3 ตรว. 

เป็นเจำ้ของ 3.2 ไม่มี 

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

จ.เชียงใหม่ เน้ือท่ี 8 ไร่ 3 งำน 97 ตรว. 

เป็นเจำ้ของ 5.4 ไม่มี 

ท่ีดิน ท่ี อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก เน้ือท่ี 154 ไร่  30 ตรว. เป็นเจำ้ของ 15.4 ไม่มี 

อำคำรส ำนกังำนใหญ่ 4 ชั้น 3 คูหำ เลขท่ี 149/32-34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ 

ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 

เป็นเจำ้ของ 5.3 ไม่มี 

อำคำรโรงงำน 1 เลขท่ี 92 หมู่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ เป็นเจำ้ของ 23.5 ไม่มี 

อำคำรโรงงำน 2 เลขท่ี 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ เป็นเจำ้ของ 42.3 ไม่มี 

อำคำรหอ้งเยน็ เลขท่ี 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทรำย                

จ.เชียงใหม่ 

เป็นเจำ้ของ 55.6 ไม่มี 

เคร่ืองจกัรทั้งหมด เป็นเจำ้ของ 95.2 ไม่มี 

 

5 ขอ้พิพำททำงกฎหมำย 

ระหวำ่งปี 2556 บริษทั และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำย ท่ีมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
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6 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอ่ืน 

               6.1      ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์  จ  ำกดั  ( มหำชน ) 

ท่ีตั้งส ำนกังำน 149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

ทะเบียนเลขท่ี 0107 537 000 513 

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

เวบ็ไซต ์ www.cmfrozen.com 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผกั ผลไมแ้ช่แขง็ เช่น ถัว่แระ  ถัว่แขก  ขำ้วโพดหวำน  แครอท  ขำ้วโพดฝักอ่อน  เป็นตน้ 

ก ำลงักำรผลิต 42,000  ตนั ต่อ ปี 

โรงงำน ( สำขำ ) โรงงำน 1 เลขท่ี   92 หมู ่  3 ถ.เชียงใหม่-พร้ำว ต.หนองจอ๊ม  อ.สนัทรำย   จ.เชียงใหม่ 50210 

 โรงงำน 2 เลขท่ี 299 หมู ่14 ถ.เชียงใหม่-พร้ำว ต.แม่แฝกใหม่  อ.สนัทรำย  จ.เชียงใหม่ 50290 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสำมญั 381,146,251 หุ้น รำคำหุ้นละ 1 บำท คิดเป็นเงินรวม 381,146,251 บำท 

ทุนช ำระแลว้ หุ้นสำมญั 381,145,725 หุ้น รำคำหุ้นละ 1 บำท คิดเป็นเงินรวม 381,145,725 บำท 

                 นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ  10  ข้ึนไป 

ช่ือบริษทั บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ำกดั 

ท่ีตั้ง 149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

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

ประเภทธุรกิจ ด ำเนินธุรกิจซ้ือมำ-ขำยไป เป็นผูจ้  ำหน่ำย (ส่งออก) ขำ้วโพดหวำนแช่แขง็ 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสำมญั 12,000,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นเงินรวม 120,000,000  บำท 

ทุนช ำระแลว้ หุ้นสำมญั 12,000,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 10 บำท เรียกช ำระแลว้    30,000,000  บำท 

สดัส่วนกำรถือหุ้น บริษทั ถือหุ้น 100 % 
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6.2  ขอ้มูลส ำคญัอ่ืน                                                                                                                              

นำยทะเบียนหุน้ บริษทั  ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จ ำกดั                                                                           

62 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7                                                                    

ถ.รัชดำภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110                                             

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

ผูส้อบบญัชี น.ส. นงรำม  เลำหอำรีดิลก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 4334                                               

ส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์  เลขท่ี 790/12 ทองหล่อทำวเวอร์                                                         

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

โทรศพัท ์0-2381-5716, 0-2381-8016 

ท่ีปรึกษำกฎหมำย นำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์                                                                                                             

เลขท่ี 51 ตรอกศรีรับสุข แขวงตลำดบำงเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210                                

โทรศพัท ์และโทรสำร 0-2521-4501 

สถำบนักำรเงิน ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                          

ธนำคำรมิซูโฮ คอร์ปอร์เรท จ ำกดั - สำขำ กรุงเทพฯ                                                                   

ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน)                                                                        

ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
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ส่วนท่ี 2                                                                                                                                                                

 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

7 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 

                                7.1     จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ 

- บริษทัมีทุนหุน้สำมญัจดทะเบียน 381,146,251 บำท เรียกช ำระแลว้ 381,145,725 บำท แบ่งเป็นหุน้

สำมญั 381,145,725 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1.00 บำท    

- บริษทัไม่มีหลกัทรัพยอ่ื์น เช่น หุน้บุริมสิทธิ, ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้, หุน้กูแ้ปลงสภำพ เป็นตน้ 

7.2  ผูถื้อหุน้   
- รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้เพ่ือสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้

สำมญัประจ ำปี มีดงัน้ี 

 

ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 

ส้ินสุด ณ 14 มีนำคม 2556 ส้ินสุด ณ 14 มีนำคม 2555 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั เกษตรเหนือ จ ำกดั 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 นำยหลำน, มู่-ชิว และภรรยำ 18,030,830 4.73 18,030,830 4.73 

6 นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์และภรรยำ 15,346,200 4.03 16,066,200 4.22 

7 บริษทั ไทยเอน็วีดีอำร์ จ  ำกดั 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 

 

           หมำยเหตุ ณ วนัท่ี 26 ธนัวำคม 2556 Itochu Corporation และ Itochu (Thailand) Ltd. ไดข้ำยหุน้ท่ีถืออยูท่ั้งหมด 
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ผูถื้อหุน้ 

ณ  วนัท่ี  14  มีนำคม  2556 ณ  วนัท่ี  14  มีนำคม  2555 

จ ำนวนรำย จ ำนวนหุน้ % จ ำนวนรำย จ ำนวนหุน้ % 

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

สญัชำติต่ำงดำ้ว 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 

ญ่ีปุ่ น 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 

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

สหรัฐอเมริกำ 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        - 

 

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

- บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวำ่งผูถื้อหุ้นใหญ่ ในอนัท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย ์หรือกำร

บริหำรงำนของบริษทั 

 

ช่ือผูล้งทุนสถำบนัของบริษทั 

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

จ ำนวนหุ้น % จ ำนวนหุ้น % 

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 ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 18,150        - 18,150        - 

6 บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ศรีมิตร จ ำกดั (มหำชน) 330        - 330        - 

รวม 20,843,633 5.47 25,684,833 6.74 
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                 ผู้ถือหุ้น : สิทธิและควำมเท่ำเทยีมกนั 

                 คณะกรรมกำรบริษทัไดเ้ลง็เห็นควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้  โดยมุ่งหวงัใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียม

กนัภำยใตก้ระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  บริษทัจึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมโดยกำรเสนอเร่ืองท่ีเห็นวำ่ส ำคญั  

เพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีควำมรู้  ควำมสำมำรถและคุณสมบติัท่ี

เหมำะสม  เพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทั และสำมำรถส่งค ำถำมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมถึง

คณะกรรมกำรล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมได ้และบริษทัยงัตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ในกำรไดรั้บขอ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง 

เพียงพอ ทนัเวลำและเท่ำเทียมกนั เพ่ือประกอบกำรตดัสินใจในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ฉะนั้นในกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 

บริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสำรขอ้มูลประกอบกำรประชุมท่ีมีรำยละเอียดครบถว้นและเพียงพอ รวมทั้งมี

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทุกวำระต่อนำยทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั เพ่ือจดัส่งใหถึ้งมือผูถื้อหุน้ก่อนวนัประชุม 21 

วนั และผูถื้อหุน้ยงัสำมำรถศึกษำขอ้มูลประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้ ผำ่น เวบ็ไซต ์ ของบริษทัอยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนั

ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลำศึกษำขอ้มูลดงักล่ำวไดอ้ยำ่งละเอียด  นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดอ้  ำนวยควำม

สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในกำรมำร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยกำรก ำหนด วนั เวลำ และสถำนท่ีประชุมท่ีเขำ้ถึงไดส้ะดวกและมี

ขนำดเหมำะสม เพ่ือรองรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุมไดอ้ยำ่งเพียงพอ และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 

ก็สำมำรถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมกำรอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึงเขำ้ประชุมและลงมติแทนได ้

                 กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

                 คณะกรรมกำรบริษทัจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด

รอบปีบญัชี และกำรประชุมผูถื้อหุน้วสิำมญั กรณีขอมติพิเศษจำกผูถื้อหุน้  บริษทัใหค้วำมส ำคญักบัผูถื้อหุน้ทุกรำยทั้งผูถื้อ

หุน้สถำบนั และผูถื้อหุน้รำยยอ่ย  บริษทัจึงเชิญชวน และสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้สถำบนั และผูถื้อหุน้รำยยอ่ย เขำ้ร่วมประชุม 

เพื่อซกัถำมขอ้สงสยั แสดงควำมคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะต่ำง ๆ อนัจะเป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจ โดยบริษทัพร้อม

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนอยำ่งโปร่งใส ยติุธรรม โดยจดัใหมี้

กำรประชุมเรียงตำมวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม ส ำหรับวำระเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัไดแ้ยกเร่ืองใหผู้ถื้อหุน้

สำมำรถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล พร้อมทั้งจดัใหมี้ตวัแทนของผูถื้อหุน้ในกำรตรวจสอบกำรนบั

คะแนนเสียงเพือ่ควำมถูกตอ้ง และท ำกำรเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงภำยในเวลำ 9.00 น. ของ

วนัท ำกำรถดัจำกวนัประชุมผูถื้อหุน้ และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมอยำ่งครบถว้นสมบูรณ์ และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมต่อ

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรำยงำนผำ่นทำง เวบ็ไซต ์ของบริษทั ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

                 หลกัเกณฑ์และวธีิกำรลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งกรรมกำร มดีงัต่อไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตำม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคน เป็นกรรมกำรก็

ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีและจะพึง
เลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธำนเป็นผูอ้ อกเสียงช้ีขำด 
 

7.3  กำรออกหลกัทรัพยอ่ื์น 
                บริษทั ออกหลกัทรัพยเ์ป็นหุน้สำมญัเท่ำนั้น  ไม่ไดท้  ำกำรออกหลกัทรัพยอ่ื์น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือใบส ำคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หรือหุ้นกูแ้ปลงสภำพ เป็นตน้ 

7.4  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล                                                                                                             

                 บริษทัมีนโยบำยท่ีจะจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิ  เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัมี

โครงกำรจะขยำยกำรลงทุน ก็จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลตำมควำมเหมำะสมทำงกำรเงิน 

ประวตักิำรจ่ำยเงนิปันผล  

งวด                 ปี อตัรำ ( บำท/หุ้น ) จ ำนวนหุ้น     (หุ้น) วนัที่ขึน้เคร่ืองหมำย XD วนัจ่ำยเงนิปันผล 

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 

 

รำยกำร หน่วย 2556 2555 2554 2553 

ก ำไรสุทธิงบกำรเงินรวม พนับำท 135,818 174,062 55,796 158,188 

จ ำนวนหุ้น พนัหุ้น 381,146 381,146 381,146 381,146 

มูลค่ำท่ีตรำไว ้ บำท / หุ้น 1.00 1.00 1.00 1.00 

ก ำไรต่อหุ้น บำท / หุ้น 0.36 0.46 0.15 0.42 

มูลค่ำตำมบญัชี บำท / หุ้น 3.48 3.41 3.07 3.33 

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

เงินปันผล บำท / หุ้น 0.31 0.28 0.14 0.35 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล % 87.00 61.31 95.63 84.33 

                     หมำยเหตุ  อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล และวนัท่ีจ่ำยเงินปันผล จำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2556 ยงัไม่แน่นอน  

                                      ข้ึนอยูก่บัมติของท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2557 
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8 โครงสร้ำงกำรจดักำร 

          8.1   คณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษัท ต ำแหน่ง ประเภทของกรรมกำร 

1.  นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

2.  นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

3.  นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

4.  นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

5.  นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

6.  นำยหลำน  มู่  ชิว กรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

7.  นำยเคนอิจิ  ไท กรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

8.  นำยสนัติชยั  สุเอกำนนท์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

9.  นำยอ ำนวย  ยศสุข กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

10. นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

11. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

โดยมีนำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์เป็นเลขำนุกำรบริษทั 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่ง ประเภทของกรรมกำร 

1.  นำยสนัติชยั  สุเอกำนนท ์ ประธำนฯ กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

2.  นำยอ ำนวย  ยศสุข กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

3.  นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

นำยสนัติชยั  สุเอกำนนท ์– ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 422 เป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นบญัชี  และมีประสบกำรณ์ในกำร

ตรวจสอบงบกำรเงิน                                                                                                                                                                                 

โดยมีนำยสุพจน์  สุทธิประภำ  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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คณะกรรมกำรบริหำร ต ำแหน่ง ประเภทของกรรมกำร 

1.  นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธำนฯ กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

2.  นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

3.  นำยสุวฒัน ์ พงษภ์ำสุระ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

4.  นำยประยุทธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

5.  นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

โดยมีนำยองักรู  พลพพิฒันพงศ ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร 

 

คณะกรรมกำรสรรหำ                               และพจิำรณำ

ค่ำตอบแทน 

ต ำแหน่ง ประเภทของกรรมกำร 

1.  นำยอ ำนวย  ยศสุข ประธำนฯ กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

2.  นำยสนัติชยั  สุเอกำนนท ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

3.  นำยอ ำพล  รวยฟูพนัธ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

4.  นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

5.  นำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ กรรมกำร ท่ีปรึกษำกฎหมำย 

โดยมีนำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร ต ำแหน่ง ประเภทของกรรมกำร 

1.  นำยประยุทธ  พลพิพฒันพงศ ์ ประธำนฯ กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

2.  นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

3.  นำยอ ำพล  รวยฟูพนัธ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

4.  ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

5.  นำยศกัดำ  พิมเมือง กรรมกำร ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

โดยมีนำยศกัดำ  พิมเมือง  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ต ำแหน่ง ประเภทของกรรมกำร 

1.  นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ์ ประธำนฯ กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

2.  นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

3.  นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

4.  นำยองักูร  พลพิพฒันพงศ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

5.  นำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ กรรมกำร ท่ีปรึกษำกฎหมำย 

6.  นำยศกัดำ  พิมเมือง กรรมกำร ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

โดยมีนำยศกัดำ  พิมเมือง  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

                
         กรรมกำรบริษทั อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั (บริษทัย่อย) 

1. นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์
2. นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์
3. นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ 
4. นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์
5. นำยองักูร  พลพิพฒันพงศ ์

        ประวตักิรรมกำร 
1. นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์

ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร (ประธำนกรรมกำร) 

อำย ุ 80 ปี 

กำรศึกษำ วิชำกำรบญัชี 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหำวิทยำลยัแม่โจ ้

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-  

ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                               

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธำนกรรมกำร บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบนั 
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กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /             

กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2556 คณะกรรมกำรบริษทั  4 / 4 คร้ัง                                                         

คณะกรรมกำรบริหำร  2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2531, 26 ปี 

กำรถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 306,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 

 

2. นำยประภำส  พลพพิฒันพงศ์ 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร (กรรมกำรผูจ้ดักำร) 

อำย ุ 65 ปี 

กำรศึกษำ มธัยมศึกษำตอนปลำย 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม DAP-8/2547 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                              

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /              

กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2556 คณะกรรมกำรบริษทั  4 / 4  คร้ัง                                                        

คณะกรรมกำรบริหำร  2 / 2 คร้ัง                                                         

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  1 / 1  คร้ัง                                                     

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2531, 26 ปี 

กำรถือหุ้นในบริษทั ณ  31 ธ.ค. 2556 ส่วนตวั     10,007,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  2.63                                        

คู่สมรส      5,338,370 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ   1.40                                      

รวม         15,346,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ    4.03 
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3. นำยสุวฒัน์  พงษ์ภำสุระ 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร  

อำย ุ 72 ปี 

กำรศึกษำ มธัยมศึกษำตอนปลำย 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม DAP-12/2547 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำรบริหำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั                                                                                

กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 25 มี.ค.2540-ปัจจุบนั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                               

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                  

กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2556 คณะกรรมกำรบริษทั  4 / 4 คร้ัง                                                           

คณะกรรมกำรบริหำร  2 / 2 คร้ัง                                                          

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2531, 26 ปี 

กำรถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 2,450,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 

 
4. นำยประยุทธ  พลพพิฒันพงศ์ 

ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

อำย ุ 67 ปี 

กำรศึกษำ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ - จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ตั้งแต่ 2 ม.ค.2546-

ปัจจุบนั                                                                                              

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

กรรมกำร –บมจ. เอสโซ่ ประเทศไทย (2543-2544) 
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ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                              

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                   

กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2556 คณะกรรมกำรบริษทั  4 / 4 คร้ัง                                                           

คณะกรรมกำรบริหำร 2 / 2 คร้ัง                                                           

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 2 / 2 คร้ัง                                           

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 30 เมษำยน 2553, 4  ปี 

กำรถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 ไม่มี 

 

5. นำยองักูร  พลพพิฒันพงศ์ 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร (ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร, เลขำนุกำร) 

อำย ุ 44 ปี 

กำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ -  มหำวิทยำลยัโคโลรำโด                                     

ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์ - มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

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

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำรบริหำรและผจก.ฝ่ำยกำรตลำด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์              

ตั้งแต่ 27 เม.ย.2543-ปัจจุบนั                                                                                        

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ตั้งแต่ 1 ก.พ.2550-

ปัจจุบนั                                                                                                       

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

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                      

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                         

กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 
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กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2556 คณะกรรมกำรบริษทั  4 / 4 คร้ัง                                                     

คณะกรรมกำรบริหำร  2 / 2 คร้ัง                                                                

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 2 / 2 คร้ัง                                                

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 27 เมษำยน 2543, 14 ปี 

กำรถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 ส่วนตวั     3,702,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.96                                              

คู่สมรส       181,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  0.05                                                

บุตร            363,000 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10                                                 

รวม         4,247,100 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ  1.11 

 

6. นำยหลำน  มู่  ชิว 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

อำย ุ 66 ปี 

กำรศึกษำ มธัยมศึกษำตอนปลำย 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                       

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                      

กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2556 คณะกรรมกำรบริษทั  3 / 4 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2531, 26 ปี 

กำรถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 ส่วนตวั    12,886,724 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.38                                                             

คู่สมรส      5,144,106 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.35                                                 

รวม         18,030,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  4.73 
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7. นำยเคนอจิ ิ ไท 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

อำย ุ 48 ปี 

กำรศึกษำ ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ - มหำวิทยำลยัเคอีโอ 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ผูบ้ริหำรของ อีโตชู้ คอร์ปอร์เรชัน่ (2532-2553)                                              

ผูบ้ริหำรของ บริษทั อีโตชู้ (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั-ตั้งแต่ ส.ค.2553-ปัจจุบนั                                                                              

กรรมกำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 13 ส.ค.2553-ปัจจุบนั                                                                                        

เป็นผูมี้ประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                      

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                          

กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2556 คณะกรรมกำรบริษทั  4 / 4 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 13 สิงหำคม 2553, 4  ปี 

กำรถือหุ้นในบริษทั  ณ 31 ธ.ค. 2556 ไม่มี 

 

8. นำยสันตชัิย  สุเอกำนนท์ 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ (ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ) 

อำย ุ 80 ปี 

กำรศึกษำ ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์ – มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์                             

ปริญญำตรี บญัชี - มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

คุณวฒิุอ่ืน ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี  422 

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

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ผจก. บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ส ำนกัเพลินจิต (2536-2538)                                             

กรรมกำรอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 20 พ.ย.2535-ปัจจุบนั 
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ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                        

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                           

กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2556 คณะกรรมกำรบริษทั  4 / 4  คร้ัง                                                                

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                          

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  1 / 1  คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2535, 22 ปี 

กำรถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 45,738 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 

 
9 นำยอ ำนวย  ยศสุข 

ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ (กรรมกำรตรวจสอบ) 

อำย ุ 77 ปี 

กำรศึกษำ ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์กำรเกษตร-มหำวิทยำลยัอริโซนำ                                                          

ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์-มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหำวิทยำลยัแม่โจ ้

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสุข(2524-2526)                                                         

รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงกำรคลงั(2526-2528)                                          

รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงพำณิชย(์2528-2529)                                                   

ท่ีปรึกษำนำยกรัฐมนตรี(2531-2533)                                                                  

รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ(2533)                                     

กรรมกำรอิสระ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536-ปัจจุบนั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                      

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธำนกรรมกำร บจก.พิริยพลู อินเตอร์เนชัน่แนล (2529-ปัจจุบนั)                                                                                   

นำยกสภำมหำวิทยำลยัแม่โจ ้(2542-ปัจจุบนั) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                           

กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 
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กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2556 คณะกรรมกำรบริษทั  4 / 4  คร้ัง                                                                

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                         

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  1 / 1  คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 12 มีนำคม 2536, 21 ปี 

กำรถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 667,920 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 

 

10.นำยอ ำพล  รวยฟูพนัธ์ 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ (กรรมกำรตรวจสอบ) 

อำย ุ 45 ปี 

กำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ, กำรเงิน-มหำวิทยำลยัคอร์แนล                                                            

ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ - มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ผจก.ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง บจก.จีอี แคปปิตอล (2537-2539)                                              

กรรมกำรอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 26 เม.ย.2549-ปัจจุบนั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                         

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมกำรบริหำร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบนั) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                     

กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2556 คณะกรรมกำรบริษทั  4 / 4 คร้ัง                                                               

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                         

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  1 / 1  คร้ัง                                                      

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 26 เมษำยน 2549, 8  ปี 

กำรถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 71,874 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 
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11. ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสำยชล          
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

อำย ุ 43 ปี 

กำรศึกษำ ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจ – มหำวิทยำลยัโนวำเซำ้อีสเทิร์น                                                          

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ – มหำวิทยำลยัอินเดียนำโพลีส                                                                    

ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ – จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน อำจำรยป์ระจ ำ มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย เร่ิม 1 มิ.ย. 2548-ปัจจุบนั                                                                           

ผูอ้  ำนวยกำรหลกัสูตรบริหำรธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (กำรจดักำร)                          

เร่ิม 23 ก.ค. 2554-ปัจจุบนั                                                                                                      

กรรมกำรหลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิตออนไลน์ (กำรจดักำร)               

เร่ิม 28 ก.ย. 2555-ปัจจุบนั                                                                                            

กรรมกำรอิสระ-บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 30 ม.ย.2553-ปัจจุบนั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                        

(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                               

กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2556 คณะกรรมกำรบริษทั  4 / 4 คร้ัง                                                                

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 30 เมษำยน 2553, 4 ปี 

กำรถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2556 ไม่มี 
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       กำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมกำรบริษทั ในรอบปี 2556                                   (หน่วย : หุน้) 

ช่ือ-นำมสกลุ         ต  ำแหน่ง ถือหุน้                            

ณ วนัตน้ปี 

ถือหุน้                      

ณ วนัส้ินปี 

เปล่ียน 

แปลง  

1 นำยประยรู พลพิพฒันพงศ ์ ประธำนกรรมกำร 306,517 306,517 - 

2 นำยประภำส   พลพิพฒันพงศ ์ ส่วนตวั 

คู่สมรส 

รวม 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 10,007,830 

6,058,370 

16,066,200 

10,007,830 

5,338,370 

15,346,200 

- 

(720,000) 

(720,000) 

3 นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ กรรมกำรบริหำร 2,450,250 2,450,250 - 

4 นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรบริหำร 1,052 - (1,052) 

5 นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์

                                      

ส่วนตวั 

คู่สมรส 

บุตร 

รวม 

กรรมกำรบริหำร 3,702,600 

181,500 

363,000 

4,247,100 

3,702,600 

181,500 

363,000 

4,247,100 

- 

- 

- 

- 

6 นำยหลำน  มู่  ชิว 

                            

                           

ส่วนตวั 

คู่สมรส 

รวม 

กรรมกำร 12,886,724 

5,144,106 

18,030,830 

12,886,724 

5,144,106 

18,030,830 

- 

- 

- 

7 นำยเคนอิจิ  ไท กรรมกำร - - - 

8 นำยสนัติชยั   สุเอกำนนท ์ กรรมกำรอิสระ 45,738 45,738 - 

9 นำยอ ำนวย  ยศสุข กรรมกำรอิสระ 667,920 667,920 - 

10 นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมกำรอิสระ 71,874 71,874 - 

11 ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล กรรมกำรอิสระ - - - 
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        ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรบริหำร (ฝ่ำยจัดกำร) 

อ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั อ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร (ฝ่ำย

จดักำร) 

1. คณะกรรมกำรมีหนำ้ท่ีตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึงกำรดูแล และจดักำร
บริษทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น 

2. ก ำหนดวิสยัทศัน์  ทิศทำง  และกลยทุธข์องบริษทั 
3. ให้ควำมเห็นชอบ กลยทุธ์ และนโยบำยท่ีส ำคญั รวมถึงวตัถุประสงค ์

เป้ำหมำยทำงกำรเงิน และแผนงำนบริษทั รวมทั้งติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบติั
ตำมแผนงำนท่ีก ำหนด 

4. จดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชี รวมทั้งดูแลให้
มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 

5. สอดส่องดูแลและจดักำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ท่ีอำจ
เกิดข้ึนรวมถึงรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

6. ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งครอบคลุม และดูแลให้
ผูบ้ริหำรมีระบบ หรือกระบวน กำรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียง 

7. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีเหมำะสม 
เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยำว 

8. ดูแลให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่ม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ของบริษทัฯอยำ่งเหมำะสม 

9. ให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่ำเช่ือถือ และมีมำตรฐำนสูง 

10.   เป็นผูน้ ำและเป็นตวัอยำ่งในกำรปฏิบติังำนท่ีดี 

1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร และทิศ 

ทำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคลอ้งกบันโยบำย

และวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยมุ่งสร้ำง

ควำมมัน่คง และประโยชน์สูงสุดให้กบั

บริษทั 

2. ก ำกบั ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ำยจดักำร 

ด ำเนินงำนตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่ง

เคร่งครัด 

3. มีอ ำนำจอนุมติัและท ำนิติกรรม ภำยใต้

กรอบท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 

4. กระท ำกำรอ่ืนใด ตำมท่ีคณะกรรมกำร

บริษทัมอบหมำย 

       กำรถ่วงดุลของกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร 

                 กรรมกำรของบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมกำร จ ำนวน 11 คน ดงัน้ี                                                                                       

                  กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร               5                  คน 

                  กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร          2                  คน 

                  กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ                   4                  คน 

                 ประธำนกรรมกำรบริษทั  แมจ้ะมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิตกบักรรมกำรผูจ้ดักำร แต่ก็มีควำมเห็นในกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นอิสระต่อ

กนั  ประกอบกบัโครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรตวัแทนจำกกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่อีก 2 กลุ่ม  ซ่ึงจะท ำให้เกิดกำรคำน

อ ำนำจ และกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 4 คน สำมำรถสอบทำนกำรบริหำรอยำ่งอิสระ และเท่ียงธรรม  ดงันั้นจึงมัน่ใจไดว้่ำประธำนกรรมกำรและ

กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดมี้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเตม็ท่ี ในฐำนะท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นและมีกำรถ่วงดุลกนัอยำ่งเหมำะสม 
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          กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 

         ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือใหมี้กำรแบ่งแยกบทบำทอยำ่งชดัเจน 

         กำรประชุมคณะกรรมกำร 

1. บริษทัก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรล่วงหนำ้เป็นรำยปี โดยก ำหนดใหมี้กำรประชุมอยำ่งสม ่ำเสมอ  ไตรมำสละ 1 คร้ังเป็นอยำ่งนอ้ย 
และกรรมกำรแต่ละคนทรำบก ำหนดกำรดงักล่ำว 

2. ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร ร่วมกนัพิจำรณำเร่ืองเขำ้วำระกำรประชุม 
3. จดัใหมี้กำรส่งหนงัสือเชิญประชุม วำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมใหก้รรมกำรล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้

มีเวลำพิจำรณำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ 
4. ก ำหนดใหมี้กรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม เม่ือมีกำรพิจำรณำลงมติในเร่ืองส ำคญั ๆ เช่น รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผลกระทบส ำคญัต่อบริษทั กำรขยำยโครงกำรลงทุน กำรก ำหนดระดบัอ ำนำจบริหำรงำน กำรก ำหนดนโยบำย
บริหำรกำรเงินและกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นตน้ 

5. ในท่ีประชุม หำกกรรมกำรคนใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีพจิำรณำ ตอ้งออกจำกท่ีประชุม ก่อนเร่ิมกำรพิจำรณำในวำระนั้น ๆ 
6. กรรมกำรทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเสนอเร่ืองเขำ้สู่วำระกำรประชุม ตรวจสอบเอกสำรกำรประชุม และเอกสำรส ำคญัอ่ืนๆ หำกมีขอ้สงสยั กรรมกำรอ่ืน

และฝ่ำยจดักำรตอ้งด ำเนินกำรเพื่อตอบขอ้สงสยันั้น 
7. เลขำนุกำรบริษทัหรือผูไ้ดรั้บมอบหมำย ตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรใหค้รบถว้นสมบูรณ์ ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้

      กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร แต่ละท่ำน สรุปได้ดงันี ้

รำยช่ือ วำระกำร 

ด ำรงต ำแหน่ง 

กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

กำรประชุมวำระปกต ิ กำรประชุมวำระพเิศษ รวม 

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

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

3. นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

4.  นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

5.  นำยองักูร  พลพิพฒันพงศ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

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

7  นำยเคนอิจิ  ไท 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

8.  นำยสนัติชยั  สุเอกำนนท ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

9.  นำยอ ำนวย  ยศสุข 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

10.นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 

11.ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล 3 ปี 4 / 4 - 4 / 4 
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      กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะอนุกรรมกำร แต่ละท่ำน สรุปได้ดงันี ้

 

รำยช่ือ 

คณะ    

กรรมกำร 

บริหำร 

คณะ    

กรรมกำร

ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรร

หำและพจิำรณำ

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำร 

คณะกรรมกำร

บริหำร         

ควำมเส่ียง 

1.  นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ์ 2 / 2     

2.  นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ์ 2 / 2  1 / 1  1 / 1 

3.  นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ 2 / 2    1 / 1 

4.  นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ 2 / 2   2 / 2 1 / 1 

5.  นำยองักูร  พลพิพฒันพงศ์ 2 / 2   2 / 2 1 / 1 

6.  นำยสนัติชยั  สุเอกำนนท ์  4 / 4 1 / 1   

7.  นำยอ ำนวย  ยศสุข  4 / 4 1 / 1   

8.นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์  4 / 4 1 / 1 2 / 2  

9.ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล    2 / 2  

10.นำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ์   1 / 1  1 / 1 

11.นำยศกัดำ  พิมเมือง    2 / 2 1 / 1 

 

รำยงำนของคณะกรรมกำร 

                  คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินเฉพำะและงบกำรเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ี
ปรำกฏในแบบแสดงขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และ/หรือรำยงำนประจ ำปี 2556  งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ บริษทัใชดุ้ลยพินิจอยำ่งระมดัระวงัและประมำณกำรณ์
อยำ่งมีเหตุผลในกำรจดัท ำงบกำรเงิน รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
 
                   คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรงำนภำยใตห้ลกัจริยธรรมธุรกิจ  และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  บริษทัจึง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร  และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือให้คณะกรรมกำรชุดยอ่ยเหล่ำน้ี ท  ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแล  แนะน ำฝ่ำยจดักำรให้บริหำรงำนภำยใต้
กรอบของกฎหมำย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้พึงปฏิบติัท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ีท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล  และจดัให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และ
ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เกิดควำมเช่ือมัน่ว่ำ  ข้อมูลทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้ง มีกำรใช้ทรัพยำกรของบริษทัอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสำมำรถทรำบจุดอ่อน เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดกำรทุจริตและเกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจอยำ่งมีนัยส ำคญั มีระบบกำรบริหำร
จดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ ภำยใตค้วำมเส่ียงทำงธุรกิจท่ีเหมำะสม เพ่ือควำมเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืและมัน่คง 
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                  คณะกรรมกำรบริษทั เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรป้องกนักำรทุจริตในองคก์ร ดงันั้น มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 
4/2556 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2556  จึงมีมติให้บริษทัแสดงเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต   
 
                  คณะกรรมกำรบริษทั ยงัให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบติัท่ีดีต่อสังคม  ชุมชน  ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียมกนั   
ดงันั้น คณะกรรมกำรบริษทั จึงก ำหนดบทบำท ภำระหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัท่ีจะตอ้งปฏิบติั
ต่อผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี พนกังำน คู่แข่งทำงกำรคำ้  สังคม  ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ไวใ้นหลกัจริยธรรมธุรกิจของบริษทั เพ่ือให้กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัยึดถือปฏิบติัให้เกิดควำมเสมอภำค โปร่งใส  เท่ียงธรรม และช่วยกันส่งเสริมพฒันำสังคม  ชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม ให้มีควำมเขม้แขง็ อยูร่่วมกนัไดอ้ยำ่งย ัง่ยนืและเป็นสุข  
 
                       ในรอบปี 2556 คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรประชุมคณะกรรมกำร จ ำนวน 4 คร้ัง ไดท้  ำกำรปฏิบติัหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรอยำ่ง
ครบถว้น และเล็งเห็นถึงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีให้ดียิ่งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง จึงไดท้  ำกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 
ซ่ึงเป็นกำรประเมินผลรำยปี ส ำหรับกำรประเมินผล ประจ ำปี 2556 สรุปผลโดยรวมไดว้่ำ ประสิทธิผลในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
บริษทั อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี                 

 
8.2 ผูบ้ริหำร  เจำ้หนำ้ท่ีระดบับริหำรและจดักำร  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

1 นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธำนกรรมกำร  
และผูมี้อ  ำนำจลงนำม 

วิชำกำรบญัชี และ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
     มหำวิทยำลยัแม่โจ ้

2 นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร  
และผูมี้อ  ำนำจลงนำม 

มธัยมศึกษำตอนปลำย 

3 นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ กรรมกำรบริหำร  
และผูมี้อ  ำนำจลงนำม 

มธัยมศึกษำตอนปลำย 

4 นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรบริหำร  
และผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 

ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

5 นำยองักูร  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรบริหำร, ผูช่้วยกรรมกำร
ผูจ้ดักำร, ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด  
และเลขำนุกำรบริษทั 

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ                       
    มหำวิทยำลยัโคโลรำโด                                                
ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

6 นำยศกัดำ  พิมเมือง ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี ปริญญำตรี บญัชี, ปริญญำโท-บริหำร 
7 นำงสำว ปิยะลกัษณ์  เช้ือผูดี้ ผูจ้ดักำรฝ่ำยโรงงำน 1 ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยกีำรอำหำร 
8 นำยธรรมรัตณ์  เจริญสนัติ ผูจ้ดักำรฝ่ำยโรงงำน 2 ปริญญำตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล 
9 นำยรังสิต  โอเจริญ ผูจ้ดักำรฝ่ำยส ำนกังำน ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ 
10 นำงสำว วริศรำ  เก่งกำรคำ้ ผูจ้ดักำรฝ่ำยส ำนกังำน ประกำศนียบตัรชั้นสูง  
11 นำงสำว ชนิตำ  ทิพำรดี รองผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี ปริญญำตรี บญัชี 
12 นำงสำว ธนำรัตน์  เทพโยธิน รองผูจ้ดักำรฝ่ำยส ำนกังำน ปริญญำโท จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองคก์ำร (เอม็เอส) 
13 นำยปิยะรำช  กลุประยงค ์ รองผูจ้ดักำรฝ่ำยโรงงำน ปริญญำตรี เทคโนโลยอุีตสำหกรรมอำหำร 
14 นำยบุญมี  สมญั รองผูจ้ดักำรฝ่ำยโรงงำน ปริญญำตรี พืชไร่ 
15 นำยถนอม  ไชยวงศ ์ รองผูจ้ดักำรฝ่ำยประกนัคุณภำพ ปริญญำโท วิทยำศำสตร์อำหำร 
16 นำยชำญวิทย ์ สุวรรณรัตน์ รองผูจ้ดักำรฝ่ำยประกนัคุณภำพ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์อำหำร 
17 นำยสำยรุ้ง  บุญตอม ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำยส ำนกังำน ปริญญำตรี เกษตรศึกษำ (พืชสวน) 
 

 



บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

40 
รำยงำนประจ ำปี 2556 

 

 

 

ผงัองคก์ร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

41 
รำยงำนประจ ำปี 2556 

 

8.3  เลขำนุกำรบริษทั 

                         บริษทัจดัให้มีเลขำนุกำรบริษทั เพ่ือท ำหนำ้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรรวมทั้งประสำนงำนในเร่ือง ต่ำง ๆ   ดงัต่อไปน้ี 

 ให้ค  ำแนะน ำเบ้ืองตน้แก่กรรมกำรเก่ียวกบั ขอ้ก ำหนด กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ของบริษทั และ
ติดตำมให้มีกำรปฏิบติัตำมอยำ่งถูกตอ้ง และสม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส ำคญัแก่
กรรมกำร 

 จดักำรประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พึง
ปฏิบติัต่ำง ๆ  

 บนัทึกรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบติัตำมมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

 ดูแลให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนขอ้สนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตำมระเบียบ และขอ้ ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 ติดต่อและส่ือสำรกบัผูถื้อหุ้นทัว่ไปให้ไดรั้บทรำบถึงสิทธิต่ำง ๆ และข่ำวสำรของบริษทั 
 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั 

 

8.4  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

                 บริษัทได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้อยา่งชดัเจน และโปร่งใส  ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะด ารงไว้ซึง่

กรรมการ และผู้บริหาร ที่มีคณุสมบตัทิี่บริษัทต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทนเพ่ิม

ตามปริมาณงานที่เพ่ิมขึน้ 

                จ านวนคา่ตอบแทน : ในปี 2556 บริษัทได้จา่ยคา่ตอบแทนตา่ง ๆ ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร มีราย ละเอียด ดงันี ้

คณะกรรมกำร                                                                                                                                            ( หน่วย : บำท ) 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 2556 2555 

1.  นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ์ ประธำนกรรมกำร 400,000 400,000 

2.  นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร 400,000 400,000 

3.  นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ กรรมกำรบริหำร 400,000 400,000 

4.  นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรบริหำร 400,400       400,000 

5.  นำยองักูร  พลพิพฒันพงศ์ กรรมกำรบริหำร 400,000 400,000 

6.  นำยหลำน  มู่  ชิว กรรมกำร 400,000 400,000 

7.  นำยเคนอิจิ  ไท กรรมกำร 400,000          400,000 

8.  นำยสนัติชยั  สุเอกำนนท ์ กรรมกำรอิสระ 400,000 400,000 
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9.  นำยอ ำนวย  ยศสุข กรรมกำรอิสระ 400,000 400,000 

10.นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมกำรอิสระ 400,000 400,000 

11.ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล กรรมกำรอิสระ 400,000          400,000  

ค่ำตอบแทนอ่ืน เช่น เบ้ียประชุม, โบนสั, เบ้ีย

ประกนั เป็นตน้ 

กรรมกำรทั้ง 11 คน              ไม่มี               ไม่มี 

รวม 4,400,000 4,400,000 

                   กรรมกำรตรวจสอบ                                                                                                                                              ( หน่วย : บำท ) 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 2556 2555 

1.  นำยสนัติชยั  สุเอกำนนท ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 480,000 480,000 

2.  นำยอ ำนวย  ยศสุข กรรมกำรตรวจสอบ 240,000 240,000 

3.  นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์ กรรมกำรตรวจสอบ 240,000 240,000 

ค่ำตอบแทนอืน่ เช่นเบีย้ประชุม, 

โบนัส, ค่ำเบีย้ประกนั เป็นต้น  

กรรมกำรตรวจสอบ ทั้ง 3 คน                     ไม่มี                 ไม่มี 

รวม 960,000 960,000 

                กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร 

รำยกำร ปี 2556 ปี 2555 

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน (บำท) 

เงินเดือน 7 18,484,680 7 18,214,920 

โบนสั,ค่ำบ ำเหน็จ 7 6,271,535 7 6,246,285 

ค่ำครองชีพ 7 54,600 7 54,600 

สมทบประกนัสงัคม 7 50,400 7 44,100 

สมทบส ำรองเล้ียงชีพ 7 549,140 7 541,047 

รวม 7 25,410,355 7 25,100,952 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 30,770,355 30,460,952 
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                             ค่ำตอบแทนอ่ืน 

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

 กรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำร  :  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือน, รถประจ ำต ำแหน่ง 

                      8.5  บุคลำกร 

รำยกำร ชำย หญิง รวม 

ฝ่ำยบริหำร / ธุรกำร 25 40 65 

ฝ่ำยจดักำร / ฝ่ำยผลิต / ช่ำงเทคนิค 87 21 108 

พนกังำนรำยวนั, รำยเหมำ 429 1,172 1,601 

รวม 541 1,233 1,774 

              -บริษทัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนพนกังำนหรือขอ้พิพำทแรงงำนอยำ่งมีนยัส ำคญั ในระยะ 3  ปี ท่ีผำ่นมำ                

             -ผลตอบแทนรวมของพนกังำน จ ำนวน 284,023,268.- บำท     ประกอบดว้ย  เงินเดือน  ค่ำแรง ค่ำบ ำเหน็จ  โบนสั 

ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเบ้ียขยนั ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำประกนัภยักลุ่ม ค่ำครองชีพ  เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 3% ของเงินเดือน 

            -บริษทัมีกำรพฒันำพนกังำนเป็นประจ ำทุกปี โดยกำรเชิญวทิยำกรภำยนอกมำท ำกำรอบรม ใหค้วำมรู้ทั้งในดำ้นกำร

ปฏิบติังำน ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และกำรพฒันำองคก์รร่วมกนั  นอกจำกนั้น บริษทัยงัจดัส่งพนกังำนไปรับกำร

อบรมตำมสถำนจดัฝึกอบรมต่ำง ๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ 

9 กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

                         9.1    นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

                        คณะกรรมกำรบริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  เพ่ือควำมโปร่งใส เพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกิจกำร  และเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย  จึงไดก้ ำหนด

นโยบำยกำรด ำเนินงำน เพ่ือก ำกบัดูแลกิจกำร   โดยครอบคลุมหลกัส ำคญั ดงัน้ี 

1. บริษทัจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยำ่งเท่ำเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย 
2. คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงควำมเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนืของบริษทัในระยะยำว  โดยจะบริหำร

กิจกำรของบริษทัดว้ยควำมระมดัระวงั และรอบคอบภำยใตก้รอบขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และจริยธรรมทำงธุรกิจ  
ทั้งน้ีคณะกรรมกำรจะปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียอ่ืน ๆ ตลอดจนจะดูแลมิใหเ้กิดปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  และรับผิดชอบต่อกำรตดัสินใจและ
กำรกระท ำของตนเอง 
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3. บริษทัจะด ำเนินงำนดว้ยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้ และเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ำย 

4. บริษทัจะด ำเนินธุรกิจ โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงอยูเ่สมอ และจะบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสม 
5. บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยอนัเป็นทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีส ำคญัไวล่้วงหนำ้ทุกปี   คณะกรรมกำรบริษทั 

จะใหค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุม และตรวจสอบภำยใน          โดยจะก ำกบัดูแลฝ่ำยบริหำรใหด้ ำเนินกำรตำม
นโยบำยท่ีมีประสิทธิภำพ 

6. บริษทัไดจ้ดัท ำจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนถือปฏิบติั 
                 ภำวะผู้น ำและวสัิยทัศน์ 

                 คณะกรรมกำรไดมี้ส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้ำหมำย และแผนธุรกิจของ

บริษทั  ตลอดจน ก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยจดักำร ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ

ทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำร และควำมมัน่คงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น 

                ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

                คณะกรรมกำรไดดู้แลบริหำรงำนอยำ่งระมดัระวงั และรอบคอบ  เพ่ือป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  เม่ือเกิดรำยกำรท่ีอำจมี

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะไดรั้บทรำบถึงรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

และไดพิ้จำรณำตำมควำมเหมำะสมอยำ่งรอบคอบทุกคร้ัง  โดยก ำหนดให้มีกำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยฯ์  โดยรำคำ  และ

เง่ือนไข เสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก และเปิดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สญัญำ เหตุผล/ควำมจ ำเป็น ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และ

แบบ 56-1  ตลอดจนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ในหวัขอ้ขอ้มูลทัว่ไป และรำยกำรบญัชีกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 

                 ผู้มีส่วนได้เสีย 

                คณะกรรมกำรรับรู้ และตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง และมีนโยบำยท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดควำมร่วมมือระหวำ่ง

บริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ในกำรสร้ำงสรรคป์ระโยชน์ระหวำ่งกนั และดูแลให้มัน่ใจวำ่ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลำยไดรั้บกำรคุม้ครอง และ

กำรปฏิบติัดว้ยดี  โดยบริษทัให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนกังำน ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ และสงัคม

ส่วนรวม  โดยก ำหนดแนวปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนอยำ่งชดัเจนไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งจดัให้มีช่องทำงท่ีผูมี้ส่วนได้

เสียสำมำรถร้องเรียนต่อบริษทั ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏิบติัของบริษทั ไม่วำ่จะโดยกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของ

บริษทั ทั้งน้ี บริษทัให้ค  ำมัน่วำ่กำรร้องเรียนยอ่มไดรั้บควำมคุม้ครองและเกบ็ไวเ้ป็นควำมลบั บริษทัจะด ำเนินตรวจสอบและหำแนวทำงแกไ้ข

โดยเร็ว  โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถส่งขอ้ร้องเรียนไปยงัคณะกรรมกำรไดโ้ดยตรง โดยส่งไปท่ี  

จดหมำยส่งทำงไปรษณีย ์ไปท่ี ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ                                        

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร                                            

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ำกดั (มหำชน)                                         

149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ  ถ.สุรวงศ ์                                               

แขวงสุริยวงศ ์  เขตบำงรัก กรุงเทพฯ  10500 

โทรศพัท,์ โทรสำร โทรศพัท ์02-238-4091 โทรสำร 02-238-4090 
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                  จริยธรรมธุรกจิ 

                  คณะกรรมกำรไดอ้นุมติัระเบียบวำ่ดว้ยจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั

ยดึถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอเป็นปกติวสิยั ซ่ึงกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนไดล้งนำมรับทรำบเอกสำรเก่ียวกบั

ระเบียบดงักล่ำว และยนืยนักำรปฏิบติัตำม ซ่ึงถือเป็นกรอบมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนของบริษทั อีกทั้งคณะกรรมกำรได้

มอบหมำยใหผู้รั้บผิดชอบ ท ำหนำ้ท่ีติดตำมผลกำรปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ือง และปรับปรุงระเบียบดงักล่ำวใหเ้หมำะสมอยูเ่สมอ 

                 กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

                 คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมตั้งใจอยำ่งยิง่ท่ีจะสร้ำงกระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ท่ีเป็นมำตรฐำนและให้

กระจำยกำรปฏิบติัไปสู่พนกังำนทุกระดบัทัว่ทั้งบริษทั เพ่ือใหเ้กิดวฒันธรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี อยำ่งแทจ้ริง  จึงขอให้

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน ยดึถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ซ่ึงไดรั้บ

กำรอนุมติักำรแกไ้ขปรับปรุงจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2556 (นโยบำยกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ไดรั้บกำรอนุมติัคร้ังแรกจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 25 มีนำคม 2547) 

                  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 

                 บริษทัใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นอยำ่งมำก และถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยในกำรด ำเนิน

ธุรกิจ ซ่ึงบริษทัก ำหนดไวใ้นจริยธรรมธุรกิจ หวัขอ้ กำรจดักำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เพ่ือใหก้รรมกำร  ผูบ้ริหำร  

และพนกังำนทุกคนยดึถือปฏิบติั และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2556 

คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติเห็นชอบใหบ้ริษทัประกำศแสดงเจตนำรมณ์ เพ่ือเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยใน

กำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

9.2 คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

                  คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร เพ่ือช่วยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ดงัน้ี 

                 คณะกรรมกำรบริหำร 

                 แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 2543 ประกอบดว้ยกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 3 คน, แต่งตั้งเพ่ิมเติมเม่ือวนัท่ี 22 

มีนำคม 2548 อีก 1 คน และแต่งตั้งเพ่ิมเติมเม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2553 อีก 1 คน รวมเป็น 5 คน โดยก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ี ไว ้

ดงัน้ี 

1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร และทิศทำงกำรด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย และวตัถุประสงคข์องบริษทั โดย
มุ่งสร้ำงควำมมัน่คงและประโยชน์สูงสุดใหก้บับริษทั 

2. ก ำกบัควบคุมดูแลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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3. มีอ ำนำจอนุมติักำรลงทุนซ้ือทรัพยสิ์น ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนและ/หรือกูย้มืเงินไดใ้นวงเงิน คร้ังละไม่เกิน 30 ลำ้นบำท ใน
กรณีท่ีวงเงินเกิน 30 ลำ้นบำท ใหข้ออนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯก่อน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนใหอ้นุมติัสัง่จ่ำยไดก่้อน และแจง้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรใหท้รำบในภำยหลงั 

4. กระท ำกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯมอบหมำย 
“นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ประธำนกรรมกำร หรือ นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์กรรมกำรผูจ้ดักำร หรือ   นำย

สุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ ลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั” 

              คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

              แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2541 มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 คน ทุกคน

เป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ และกรรมกำรอิสระ 1 คน คือ นำยสนัติชยั  สุเอกำนนท ์ เป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นกำรบญัชีและกำรเงิน 

มีรำยช่ือดงัต่อไปน้ี 

                      1. นำยสนัติชยั  สุเอกำนนท ์        ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

                      2. นำยอ ำนวย  ยศสุข                    กรรมกำรตรวจสอบ 

                      3. นำยอ ำพล  รวยฟูพนัธ์              กรรมกำรตรวจสอบ             

                         โดยมีนำยสุพจน์  สุทธิประภำ  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

               รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

               กรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมสม ่ำเสมอ ในปี 2556 มีกำรประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

บริษทั  กรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีพิจำรณำและด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 
2. ใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบักำรแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั ประสำนกบัผูส้อบบญัชี

เก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ ขอบเขต แนวทำง และแผนกำรตรวจสอบ รวมทั้งปัญหำท่ีพบระหวำ่งกำรตรวจสอบ และ
ประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวำ่มีสำระส ำคญั 

3. ประสำนงำนกบัฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทั เก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ กำร
ประเมินประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั และควำมเพียงพอของทรัพยำกรท่ีใชใ้นกำร
ตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและปัญหำท่ีพบจำกกำรตรวจสอบภำยใน 

4. ใหค้  ำปรึกษำและพิจำรณำทบทวนผลกำรตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ ทั้งของผูส้อบบญัชี และฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน รวมทั้งติดตำมกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยจดักำร ต่อขอ้เสนอแนะดงักล่ำว เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ
ทรำบ 

5. ดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีก ำกบัและดูแลบริษทั 
6. ดูแลใหมี้กำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของบริษทั 
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                คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

                แต่งตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2552 มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี มีจ ำนวน 5 คน ประกอบดว้ย

กรรมกำรอิสระ 3 คน กรรมกำรบริหำร 1 คน และท่ีปรึกษำกฎหมำย  1 คน โดยกรรมกำรอิสระ ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนฯ มี

อ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรสรรหำผูมี้คุณสมบติัเหมำะสมเป็นกรรมกำร ตำมขอ้ก ำหนดของบริษทั และมีคุณสมบติัตำมขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยฯ์ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพจิำรณำใหค้วำม

เห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือลงมติแต่งตั้ง และมีอ ำนำจหนำ้ท่ีพิจำรณำรูปแบบและหลกัเกณฑก์ำรจ่ำย

ค่ำตอบแทนกรรมกำร เพ่ือเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรบริษทัน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้

เป็นผูอ้นุมติั 

              รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

              ในปี 2556 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีกำรประชุม จ ำนวน 1 คร้ัง คณะกรรมกำรไดป้ระชุม

และสรรหำกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบวำระ  ซ่ึงคณะกรรมกำรมีควำมเห็นวำ่ กรรมกำรท่ีครบวำระเป็นผูมี้ควำมรู้

ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ในดำ้นกำรบริหำรธุรกิจอุตสำหกรรมกำรเกษตร และกำรบริหำรดำ้นกำรเงินเป็นอยำ่งดี ได้

อุทิศตนในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทัมำอยำ่งต่อเน่ือง เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยำ่งมำก จึงมีควำมเห็นวำ่ควรเสนอ

ใหก้รรมกำรท่ีครบวำระ 2 คน คือ 1.นำยสุวฒัน์  พงษภ์ำสุระ กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร และ 2. นำยอ ำนวย  ยศสุข กรรมกำร

อิสระ กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรบริษทัอีกวำระหน่ึง และบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรสรรหำกรรมกำรอิสระอีก 1 คน ซ่ึงจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หุน้รับทรำบภำยในวนัท่ี 9 เมษำยน 2557  พร้อมกนัน้ี ไดพิ้จำรณำผลตอบแทนกรรมกำรแลว้ มีควำมเห็นวำ่ ค่ำตอบแทนท่ี

กรรมกำรไดรั้บในปัจจุบนั เป็นคำ่ตอบแทนท่ีมีควำมเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีกำรปฏิบติัในฐำนะกรรมกำรบริษทั 

                      คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดมี้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะ

ไดรั้บเป็นส ำคญั ท ำกำรทบทวนกฎบตัรใหมี้ควำมทนัสมยั และทบทวนกำรปฏิบติัโดยใชเ้กณฑข์อ้มูลในอุตสำหกรรมระดบั

เดียวกนั  และไดมี้กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นกำรประเมินผลรำยปี ส ำหรับ

ผลกำรประเมินในปี 2556 สรุปผลโดยรวมไดว้ำ่ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนปฏิบติัหนำ้ท่ีไดลุ้ล่วงตำม

เป้ำหมำยท่ีวำงไว ้

              คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

              แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2555 มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี มีกรรมกำรจ ำนวน 5 คน ประกอบดว้ย

คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และ/หรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมำจำก

กรรมกำรอิสระ มีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ภำยใตก้รอบของกฎหมำย หลกัเกณฑ ์ ระเบียบ 

และขอ้บงัคบัท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ีท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล เช่นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทำงในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี

ดีท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล และใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนของบริษทัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกรอบ และ
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หลกัเกณฑข์องนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือใหก้ำรท ำหนำ้ท่ีของกรรมกำร และกำรบริหำรจดักำรของฝ่ำยบริหำร

เป็นไปดว้ยดี มีผลในทำงปฏิบติั และมีควำมต่อเน่ืองอยำ่งเหมำะสมเป็นไปตำมควำมคำดหวงัของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม 

                 รำยงำนของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

                 ในปี 2556 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร มีกำรประชุม จ ำนวน 2 คร้ัง  เพ่ือท ำกำรปรับปรุง แกไ้ข นโยบำยกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำร, จริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนกฎบตัรของคณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย เพ่ือใหมี้ควำมเหมำะสมและ

ทนัสมยัอยูเ่สมอ และท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ไดรั้บทรำบนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

และจริยธรรมธุรกิจ น ำไปยดึถือปฏิบติั  และจำกกำรประเมินพบวำ่ กรรมกำร  ผูบ้ริหำร และพนกังำน ต่ำงรับทรำบเป็นอยำ่ง

ดี และยดึถือปฏิบติัไดอ้ยำ่งน่ำพอใจ 

                 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ไดท้ ำกำรปรับปรุง แกไ้ข นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  จริยธรรมธุรกิจ และกฎ

บตัรของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ตลอดจนกำรก ำกบัดูแลใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน ยดึถือปฏิบติัตำมนโยบำย

กำรก ำกบัดูแลกิจ และ จริยธรรมธุรกิจ ท่ีบริษทัก ำหนด และไดมี้กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

เป็นกำรประเมินผลรำยปี ส ำหรับผลกำรประเมินในปี 2556 สรุปผลโดยรวมไดว้ำ่ คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรไดป้ฏิบติั

หนำ้ท่ีไดส้ ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้

                 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

                 บริษทัจดัใหมี้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีกรรมกำร จ ำนวน 6 คน ประกอบดว้ย กรรมกำรบริหำร 4 คน 

ผูบ้ริหำร 1 คน และท่ีปรึกษำกฎหมำย 1 คน ท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำก ำหนดนโยบำย และระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ติดตำมผล

กำรบริหำรควำมเส่ียง ตั้งแต่กระบวนกำรบ่งช้ี วเิครำะห์ ประเมินกำรจดักำร ติดตำมและกำรรำยงำนอยำ่งเป็นระบบ รวมทั้ง

ใหก้ำรสนบัสนุน โดยจดัใหมี้กำรแนะน ำกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงแก่หน่วยงำนภำยในต่ำง ๆ ตลอดจนติดตำมใหมี้กำร 

ปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอทัว่ทั้งบริษทั 

                 รำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

                 ในปี 2556 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีกำรประชุม จ ำนวน 1 คร้ัง เพ่ือท ำกำรประเมินกำรบริหำรควำม

เส่ียงในแต่ละดำ้น คือ ดำ้นกำรผลิต  ดำ้นกำรประกอบธุรกิจ  ดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน  ดำ้นคุณภำพของสินคำ้  ดำ้นกำรบริหำร

จดักำร  ดำ้นกำรเงิน  และดำ้นผูล้งทุน   ผลจำกกำรประเมินพบวำ่บริษทัสำมำรถบริหำรควำมเส่ียงในแต่ละดำ้นไดผ้ลดีอยำ่ง

น่ำพอใจ  ท ำใหบ้ริษทัยงัคงมีผลประกอบกำรท่ีดี  มีควำมเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

                 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดท้ ำกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัในหลำย ๆ ดำ้น เพื่อใหบ้ริษทัมีควำม

เส่ียงทำงธุรกิจนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้   และไดมี้กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นกำร
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ประเมินผลรำยปี ส ำหรับผลกำรประเมินในปี 2556 สรุปผลโดยรวมไดว้ำ่ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงปฏิบติัหนำ้ท่ีได้

ลุล่วงตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้

9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงสุด 

                      คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหนำ้ท่ีในกำรสรรหำผูมี้คุณสมบติัเหมำะสมเป็นกรรมกำร 

ตำมขอ้ก ำหนดของบริษทั เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือ

ลงมติเลือกตั้ง 

                      สดัส่วนกรรมกำรท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม ไทย 5 : ต่ำงชำติ 2 (ยกเวน้กรรมกำรอิสระ) เน่ืองจำกกลุ่มผู ้

ถือหุน้ชำวไทย กลุ่มไตห้วนั และกลุ่มญ่ีปุ่น ถือหุน้ในบริษทัรวมกนัเกินร้อยละ 60 ดงันั้นกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัจะไม่

สำมำรถกระท ำไดห้ำกไม่ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหุน้กลุ่มดงักล่ำว 

                     ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้(ถำ้มี) มำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 25 คน และ

ตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ 381,145,725 หุน้ จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

                     ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

                     กำรแต่งตั้งกรรมกำรตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบั

ลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง

ไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็น

ประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

                      บริษทัก ำหนดใหมี้แผนสืบทอดต ำแหน่งของผูบ้ริหำรระดบัสูง  เพ่ือรักษำควำมเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน และ

พนกังำนวำ่ กำรด ำเนินงำนของบริษทัจะไดรั้บกำรสำนต่ออยำ่งทนัท่วงที 

9.4 กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย 

       บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) สดัส่วน ร้อยละ 100    จึงมีนโยบำยกำร

บริหำรจดักำรในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 บริษทัยอ่ยบริหำรงำนภำยใตน้โยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และจริยธรรมธุรกิจเดียวกนักบับริษทั 

 กรรมกำร และผูบ้ริหำร เป็นบุคคลตวัแทนจำกบริษทัทั้งหมด 

 ระเบียบปฏิบติัและขอ้ก ำหนดใด ๆ ของบริษทัยอ่ย ไดรั้บมติเห็นชอบจำกบริษทั 

 กำรเปิดเผยขอ้มูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  กำรท ำรำยกำรระหวำ่งบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง  กำรไดม้ำ

หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบับริษทั 

 บริษทัยอ่ยมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและรัดกุมเพียงพอ  

 กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  กำรอนุมติักำรเพ่ิมทุน ลดทุน หรือกำรเลิกกิจกำรตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกบริษทั  
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9.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยใน 

                       บริษทัมีนโยบำย และวธีิกำรดูแลผูบ้ริหำรในกำรน ำขอ้มูลของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี 

- ใหค้วำมรู้แก่กรรมกำรรวมทั้งผูบ้ริหำร เก่ียวกบัหนำ้ท่ีท่ีตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ และบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ก ำหนดใหผู้บ้ริหำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย ์ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
พ.ศ.2535 และจดัส่งส ำเนำรำยงำนน้ีใหแ้ก่บริษทัในวนัเดียวกนั กบัท่ีส่งรำยงำนต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

- หำ้มผูบ้ริหำรใชข้อ้มูลภำยในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย เพ่ือท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั ก่อนท่ีขอ้มูลนั้น

จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และหำ้มเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน โดยถือเป็นหน่ึงใน

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของบริษทัดว้ย 

- หำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร ฝ่ำฝืนกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทั จะไดรั้บโทษตำมท่ีก ำหนดไวใ้น

กฎระเบียบของบริษทั 

9.6 ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี      

      -  ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย  จ่ำยใหส้ ำนกังำนสอบบญัชี ปี 2556 จ ำนวน  

          680,000.00 บำท 

      -  ค่ำบริกำรอ่ืน : ไม่มี 

9.7  กำรปฏิบติัตำม Code of best practices ของ SET 

                       บริษทัไดป้ฏิบติัตำม Code of best practices เป็นอยำ่งดี โดยบริษทัไดท้ ำกำรประเมินตนเองของ

คณะกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี และไดพ้ยำยำมปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหก้ำรบริหำรงำน เป็นไปตำมขอ้พึงปฏิบติัของตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จริยธรรมธุรกิจ และนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  ซ่ึงบริษทัไดรั้บกำรพิจำรณำคดัเลือกใหรั้บ

รำงวลัดีเด่นประเภทรำงวลับริษทัจดทะเบียนดำ้นผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2556  และบริษทัยงัไดรั้บคะแนนท่ีดีข้ึนจำก

กำรประเมิน CG และ AGM  ดงัน้ี 

รำยกำร ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

คะแนนเฉล่ียโดยรวม ของกำรประเมิน CG - 87 81 82 

ผลคะแนนกำรประเมิน AGM 100 93.75 - - 

10 ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

              คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำชุมชน  สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้มีควำมเขม้แข็งและอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยำ่งย ัง่ยืนและเป็นสุข  บริษทัจึงก ำหนดบทบำทภำระ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
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พนกังำนของบริษทัท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ไวใ้นหลกัจริยธรรมธุรกิจของบริษทั เพ่ือให้กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัยึดถือปฏิบติั 

        ในรอบปี 2556 บริษทัไดด้ ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือพฒันำชุมชน  สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม พอสังเขป ดงัน้ี 

- กำรจำ้งงำนท่ีเป็นธรรม ไม่จ ำกดัเพศ  เช้ือชำติ  ศำสนำ   

- ใหค้วำมส ำคญักบัสุขภำพและควำมปลอดภยัของพนกังำน 

- พฒันำและส่งเสริมพนกังำน 

- ใหสิ้ทธิและกำรมีส่วนร่วมของพนกังำน 

- สวสัดิกำรและกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ภำยในองคก์ร 

- กิจกรรมกำรอนุรักษพ์ลงังำน 

- กำรดูแลและคุม้ครองผูบ้ริโภค 

- กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

- กำรร่วมพฒันำชุมชนและสงัคม   

 

                ในปี 2556 บริษทัจดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม แยกต่ำงหำกจำกรำยงำนประจ ำปี 

สำมำรถดูขอ้มูลไดจ้ำก website : www.cmfrozen.com หวัขอ้ Investor Relations 

                กำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชัน่  

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2556 มีมติใหบ้ริษทัเขำ้ร่วมแสดง

เจตนำรมณ์เพ่ือเป็นแนวร่วมในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

 บริษทัใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทุจริต จึงก ำหนดไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทั หวัขอ้ กำร

จดักำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เพื่อให ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนยดึถือปฏิบติั 

 บริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกำรเป็นแนวร่วม ในกำรต่อตำ้นกำร

ทุจริต 

ควำมสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

                 คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัดีวำ่ ขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบักำรเงินและมิใช่กำรเงิน ลว้นมีผลต่อ

กระบวนกำรตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั คณะกรรมกำรจึงมีนโยบำยใหฝ่้ำยบริหำรเปิดเผยขอ้มูลท่ี

ครบถว้น ตรงกบัควำมเป็นจริง เช่ือถือได ้สม ่ำเสมอ และทนัเวลำ  ซ่ึงบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัและยดึถือปฏิบติัมำโดยตลอด  

บริษทัจึงมอบหมำยให ้นำยองักูร  พลพพิฒันพงศ์  เลขำนุกำรบริษัท หรือ นำยศกัดำ  พิมเมือง  นกัลงทุนสมัพนัธ์  ท ำหนำ้ท่ี

ติดต่อส่ือสำรกบัผูล้งทุนสถำบนั ผูถื้อหุน้ นกัวเิครำะห์ และภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผูล้งทุนสำมำรถดูขอ้มูลของบริษทัไดท้ำง     

เวบ็ไซต ์www.cmfrozen.com หรือติดต่อขอทรำบขอ้มูลไดท่ี้โทรศพัท ์ 02-238-4091โทรสำร 02-238-4090 หรือท่ี 

อีเมล:์ cg@cmfrozen.com or info@cmfrozen.com 

http://www.cmfrozen.com/
mailto:cg@cmfrozen.com
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11 กำบควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

                        บริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ ทั้งในระดบับริหำร และระดบั

ปฏิบติังำน จึงไดก้ ำหนดภำระหนำ้ท่ี อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏิบติังำนและผูบ้ริหำรไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีกำร

ควบคุมดูแลกำรใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์ และมีกำรพฒันำระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีเก่ียวกบักำรเงิน

และกำรบญัชี รวมทั้งระบบกำรรำยงำนท่ีมีประสิทธิผล 

                        บริษทัมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริหำร โดยควำมเห็นชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรปฏิบติังำนหลกั และกิจกรรมทำงกำรเงินท่ีส ำคญั

ของบริษทัไดด้ ำเนินตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพรวมถึงกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และ

ขอ้ก ำหนดของบริษทัตำมสำยงำนกำรบงัคบับญัชำ 

กำรบริหำรควำมเส่ียง 

                    คณะกรรมกำรตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียง  และเห็นวำ่กระบวนกำรดงักล่ำว 

เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส ำคญัท่ีสุดของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จึงจดัใหมี้กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเป็น

ระบบและมีประสิทธิภำพ    โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  ก ำหนดนโยบำย  วตัถุประสงค ์

กลยทุธ์ในกำรบริหำรควำมเส่ียง    และระดบัควำมเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้ รวมทั้งช้ีแจงเร่ืองเหล่ำน้ีใหทุ้กคนใน

องคก์รไดรั้บทรำบ เพ่ือจะไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัและเป็นกำรสร้ำงวฒันธรรมในกำรบริหำรควำมเส่ียงใหเ้กิด

ในทุกระดบัของบริษทั ใหส้ำมำรถน ำไปปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ืองสม ่ำเสมอ ใหท้นัต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

เพ่ือใหเ้ป็นกำรปฏิบติังำนบนพ้ืนฐำนของกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งดูแลใหมี้กำรก ำหนดวธีิติดตำมผลกำร

บริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม เน่ืองจำกเป็นขั้นตอนสุดทำ้ยท่ีส ำคญัต่อควำมส ำเร็จของกำรบริหำรควำมเส่ียงและ

ก ำหนดใหต้อ้งรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำ 

12 รำยกำรระหวำ่งกนั 

                        คณะกรรมกำรไดดู้แลบริหำรงำนอยำ่งระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือป้องกนัควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์ เม่ือเกิดรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะไดรั้บทรำบถึง

รำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และไดพิ้จำรณำตำมควำมเหมำะสมอยำ่ง

รอบคอบทุกคร้ัง  โดยก ำหนดใหมี้กำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพย ์  โดยรำคำ และเง่ือนไข เสมือน

ท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก และไดเ้ปิดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สญัญำ เหตุผล / ควำมจ ำเป็นไวใ้นรำยงำน

ประจ ำปี และแบบ 56-1 แลว้  ตลอดจนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินในหวัขอ้ ขอ้มูลทัว่ไป และ

รำยกำรบญัชีกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 

                       บริษทัมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำขำยสินคำ้ใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ใน

ลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนพึงกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั 
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                       ควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งท ำรำยกำรระหวำ่งกนั เน่ืองจำกบริษทัก่อตั้งข้ึนจำกควำมร่วมมือกนัทำงธุรกิจ

ระหวำ่งนกัลงทุนไทย ญ่ีปุ่น ไตห้วนั เพ่ือผลิตและส่งออกผกัผลไมแ้ช่แขง็ ไปยงัประเทศญ่ีปุ่น และผูร่้วมทุนชำว

ญ่ีปุ่น ต่ำงก็มีฐำนลูกคำ้อยูแ่ลว้จ ำนวนหน่ึง ท ำใหเ้ป็นควำมไดเ้ปรียบของบริษทัท่ีสำมำรถผลิตสินคำ้ โดยมีตลำด

รองรับอยูแ่ลว้  ดงันั้น บริษทัจึงใชฐ้ำนลูกคำ้ของผูร่้วมทุนเป็นฐำนกำรส่งออกไดเ้ป็นอยำ่งดี  ในขณะเดียวกนั 

บริษทัก็ไดพ้ยำยำมเสำะหำลูกคำ้รำยใหม่เพ่ิมข้ึนดว้ย                        ส ำหรับขั้นตอนกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนันั้น 

เป็นไปตำมกลไกทำงธุรกิจทุกประกำร ทั้งในดำ้นกำรก ำหนดรำคำ กำรใหส่้วนลด กำรใหเ้ครดิต โดยเจำ้หนำ้ท่ีท่ีมี

หนำ้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง  โดยกำรอนุมติัของผูบ้ริหำร ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่มีส่วนในกำรอนุมติั

ดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำม กำรก ำหนดรำคำ กำรใหส่้วนลด และกำรใหเ้ครดิต เป็นไปตำมกลไกตลำด ซ่ึงบริษทัไดถื้อ

ปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัลูกคำ้ของบริษทัทุกรำย 

                         ในอนำคตบริษทั ยงัคงท ำรำยกำรระหวำ่งกนัต่อไป โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัจะ

ไดรั้บเป็นหลกั 

อโีต้ชู คอร์ปอร์เรช่ัน 

อีโตชู้ คอร์ปอร์เรชัน่ เป็นบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจซ้ือมำ-ขำยไป ในประเทศญ่ีปุ่น บริษทัน้ีถือหุน้ของบริษทั ร้อยละ 

13.23 และมีตวัแทนเป็นกรรมกำรของบริษทั 1 คน คือ นำย เคนอิจิ ไท มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยผำ่นบริษทั อีโตชู้ คอร์

ปอร์เรชัน่ ในปี 2556 จ ำนวน 128.0 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 ของยอดขำยรวม 

บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั (บริษัทย่อย) 

ในปี 2556 บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ำกดั ซ้ือทั้งส้ิน 246.6 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5 ของยอดขำยรวม 

และเช่ำอำคำรส ำนกังำนจำกบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) ชั้น 4 เลขท่ี 149/32-34 ซอยแองโกล-

พลำซ่ำ ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ พ้ืนท่ี จ ำนวน 102 ตรม. อตัรำเช่ำเดือนละ 25,500.- บำท 

โดยท ำสญัญำเช่ำปีต่อปี  
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ส่วนท่ี 3 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

13   ขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

          อตัรำส่วนทำงกำรเงนิ 

 

อตัราสว่นทางการเงิน 

 

หน่วย 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

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 17.9 24.0 22.7 17.4 23.0 21.3 

    ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 20 15 16 21 16 17 

    อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

    ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 113 113 113 113 113 113 

    อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 12.7 13.6 13.9 13.0 13.9 14.1 

    ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 28 26 26 28 26 26 

    Cash Cycle วนั 105 102 103 106 103 104 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร 

    อตัราก าไรขัน้ต้น 

 

% 

 

22.0 

 

25.5 

 

18.9 

 

20.9 

 

24.4 

 

17.3 

    อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 8.4 12.0 2.8 8.6 12.1 2.7 

    อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร % 150.9 129.1 251.0 149.6 125.1 276.4 

    อตัราก าไรสทุธิ % 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 
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อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

 

% 

 

9.4 

 

12.8 

 

4.2 

 

9.3 

 

12.7 

 

4.0 

    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 52.2 59.8 28.7 51.2 59.1 27.9 

    อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 

อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

    อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 

เทา่ 

 

0.1 

 

0.1 

 

0.1 

 

0.1 

 

0.1 

 

0.1 

    อตัราการจา่ยเงินปันผล % 87.0 61.3 95.6 89.5 62.4 101.6 

 

14 กำรวเิครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

             ก.  ผลกำรปฏิบติัตำมแผนกำรด ำเนินธุรกิจ 

                    ในปี 2556  บริษทัมีปริมำณกำรขำย จ ำนวน 24,400 ตนั ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 1,600 ตนั หรือ

คิดเป็นร้อยละ 6.2  และต ่ำกวำ่แผนกำรขำย จ ำนวน 2,100 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 7.9  

               ข.  ผลกำรด ำเนินงำน 

   สรุปข้อมูลจำกงบกำรเงนิ                                                                             ( หน่วย  : พนับำท ) 

รำยกำร งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2556 2555 2554 2556 2555 2554 

สินทรัพยร์วม 1,454,147 1,441,751 1,281,149 1,428,906 1,420,145 1,263,167 

หน้ีสินรวม 127,318 143,087 103,188 123,986 139,155 99,707 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,326,829 1,298,664 1,177,962 1,304,919 1,280,990 1,163,460 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,426,502 1,491,529 1,293,387 1,407,756 1,466,095 1,267,970 

รำยไดร้วม 1,463,335 1,520,862 1,317,773 1,438,109 1,492,318 1,290,896 

ก ำไรขั้นตน้ 313,581 380,743 244,259 294,834 357,975 219,838 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 135,818 174,062 55,796 132,073 170,890 52,542 
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            อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
 

                                    รำยกำร 

งบกำรเงนิรวม 

 2556 2555 2554 

อตัรำส่วนก ำไรสุทธิต่อยอดขำย                % 9.52 11.67 4.31 

อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ % 10.35 13.90 4.56 

อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม % 9.38 12.79 4.23 

ก ำไรสุทธิ ต่อ หุน้ บำท 0.36 0.46 0.15 

เงินปันผล ต่อ หุน้ บำท 0.31 0.28 0.14 

มูลค่ำตำมบญัชี ต่อ หุน้  บำท 3.48 3.41 3.07 

มูลค่ำสินทรัพยร์วมสุทธิ ต่อ หุน้ บำท 3.82 3.78 3.34 

 

 

รำยกำร 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2556 2555 2554 

อตัรำส่วนก ำไรสุทธิต่อยอดขำย                % 9.38 11.66 4.14 

อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ % 10.21 13.98 4.34 

อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม % 9.27 12.74 4.03 

ก ำไรสุทธิ ต่อ หุน้ บำท 0.35 0.45 0.14 

เงินปันผล ต่อ หุน้ บำท 0.31 0.28 0.14 

มูลค่ำตำมบญัชี ต่อ หุน้  บำท 3.42 3.36 3.03 

มูลค่ำสินทรัพยร์วมสุทธิ ต่อ หุน้ บำท 3.75 3.73 3.29 

             หมำยเหตุ  สิทธิในกำรรับเงินปันผล จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2556 ยงัมีควำมไม่แน่นอน เน่ืองจำกตอ้งขออนุมติั  

จำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน  
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               ในปี 2556 บริษทัมีก ำไรสุทธิ-งบกำรเงินรวม 135.8 ลำ้นบำท ลดลง จำกปี 2555 จ ำนวน 38.3      

ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.0  มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

รำยกำร ลำ้นบำท 

รำยไดจ้ำกกำรขำย ลดลง (58.3) 

ตน้ทุนขำย (เพ่ิมข้ึน) (4.9) 

ก ำไรขั้นตน้ ลดลง (63.2) 

   ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน เพ่ิมข้ึน 2.8 

   รำยไดอ่ื้น เพ่ิมข้ึน 1.4 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย ลดลง (59.0) 

ค่ำใชจ่้ำย 

    ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย และบริหำร ลดลง 

 

6.7            

    ภำษีเงินได ้ลดลง 13.5 

                  รวมค่ำใชจ่้ำย ลดลง 20.2 

ก ำไรสุทธิ ลดลง – งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (38.8) 

ก ำไรจำกบริษทัยอ่ย (อะกรีฟู้ ดฯ) เพ่ิมข้ึน 0.5 

ก ำไรสุทธิ ลดลง – งบกำรเงินรวม (38.3) 

              รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส ำคญั 

1. รำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง (58.3) ลำ้นบำท เกิดจำกรำคำขำยเพิ่มข้ึน 47.7 ลำ้นบำท จำกอตัรำ
แลกเปล่ียนลดลง (17.9) ลำ้นบำท และจำกปริมำณกำรขำยลดลง  (88.1) ลำ้นบำท 

2. ตน้ทุนขำยเพิ่มข้ึน เกิดจำกกำรเพิ่มข้ึนของค่ำวตัถุดิบ ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำพสัดุบรรจุ  เป็นตน้ 
3. รำยไดอ่ื้นเพิ่มข้ึน จำกดอกเบ้ียรับ  
4. ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง เกิดจำกค่ำระวำงสินคำ้ ค่ำขนส่ง และโบนสัลดลง 
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           ค.  ฐำนะกำรเงิน 

                 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  บริษทัมีสินทรัพย ์จ ำนวน 1,428.9 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกปีก่อน จ ำนวน 

8.8 ลำ้นบำท  โดยเป็นกำรเพิ่มข้ึนของเงินสด เงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้น จ ำนวน 23.4 ลำ้นบำท  

ลูกหน้ีกำรคำ้ เพิ่มข้ึน จ ำนวน 27.0 ลำ้นบำท  ลูกหน้ีชำวไร่ ลดลง (10.1) ลำ้นบำท  สินคำ้คงเหลือ ลดลง 

จ ำนวน (17.3) ลำ้นบำท  สินทรัพยถ์ำวร-สุทธิ ลดลง จ ำนวน (13.0) ลำ้นบำท  และสินทรัพยอ่ื์น ลดลง 

จ ำนวน (1.2)  ลำ้นบำท 

               หน้ีสิน ลดลง (15.1) ลำ้นบำท เกิดจำกเจำ้หน้ีกำรคำ้ ลดลง (11.7) ลำ้นบำท   ภำษีนิติบุคคลคำ้งจ่ำย 

ลดลง (9.7) ลำ้นบำท   หน้ีสินอ่ืน เพิ่มข้ึน  6.3  ลำ้นบำท  และส่วนของผูถื้อหุน้ เพิ่มข้ึน 23.9 ลำ้นบำท 

             บริษทัมีอตัรำส่วนสภำพคล่อง อยูท่ี่ระดบั 11.4 และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว อยูท่ี่ระดบั 7.2 

ในขณะท่ีบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อยูท่ี่ระดบั 0.10 ต่อ 1 เท่ำนั้น 

             บริษทัมีรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในสินทรัพยถ์ำวร จ ำนวน 49.9 ลำ้นบำท  โดยใชเ้งินจำกแหล่งเงินทุน

ท่ีไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

             ในส่วนของบริษทัยอ่ย ในปี 2556 บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ ำกดั มีสินทรัพยร์วม จ ำนวน 64.9 

ลำ้นบำท มีหน้ีสินรวม  จ ำนวน 19.9  ลำ้นบำท และมีส่วนของผูถื้อหุ้น จ ำนวน 45.0 ลำ้นบำท 

           ง.  ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน หรือฐำนะกำรเงินในอนำคต 

              ในปี 2557 บริษทั เช่ือวำ่จะสำมำรถส่งออกได ้ ประมำณ 25,000 ตนั และคำดวำ่ผลกำรด ำเนินงำน

อำจจะใกลเ้คียงกบัผลประกอบกำรในปี 2556   



บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ำกดั (มหำชน)

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน)  
 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย     
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ        
ผูถ้ือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและ    
หมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำน
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดให้ขำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและ
ปฏิบติังำนตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ธีิกำรตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูล
ในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงิน ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ในกำรประเมินควำม
เส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควร
ของกิจกำร เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อ
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ี
ผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนอของ
งบกำรเงินโดยรวม 

ขำ้พเจ้ำเช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีขำ้พเจ้ำไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ 
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ความเห็น  

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท  
เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5  เก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี เน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 12  เร่ือง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบัติ บริษทัได้ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวำคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นรำยกำรปรับปรุงจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี
ดงักล่ำว และน ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยใชน้โยบำยกำรบญัชี
เก่ียวกบัภำษีเงินไดด้งักล่ำวดว้ยเช่นกนั  ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

 

 

 

 
นำงสำวนงรำม  เลำหอำรีดิลก 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี  4334 
 
บริษทั เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั 
วนัท่ี  27  กมุภำพนัธ์  2557 



บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน)

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

สินทรัพย์ หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 175,934,456 354,250,608 261,771,921 150,493,438 327,082,224 242,783,021

เงินลงทนุชัว่คราว 9 406,000,000 205,600,000 155,600,000 400,000,000 200,000,000 150,000,000

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 95,990,917 63,329,176 61,106,435 94,744,394 67,181,529 60,466,716

ลูกหน้ีชาวไร่ 11 39,644,803 49,733,247 28,821,956 39,644,803 49,733,247 28,821,956

สินคา้คงเหลือ 12 339,471,694 356,817,670 336,257,594 339,471,694 356,817,670 336,257,594

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,057,041,870 1,029,730,701 843,557,906 1,024,354,329 1,000,814,670 818,329,287

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั 13 15,197,026 14,942,195 14,672,090 -                    -                    -
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 14 -                    -                    -                  23,353,658 23,353,658 23,353,658
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 367,991,602 381,281,051 407,198,912 367,505,586 380,463,619 406,033,043
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16 4,037,904 4,578,806 2,976,673 4,037,904 4,578,806 2,976,673
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5 8,118,798 7,013,679 7,689,616 7,894,870 6,729,889 7,421,223

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 1,760,186 4,204,971 5,054,007 1,759,286 4,204,071 5,053,107

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 397,105,516 412,020,702 437,591,298 404,551,304 419,330,043 444,837,704

รวมสินทรัพย์ 1,454,147,386 1,441,751,403 1,281,149,204 1,428,905,633 1,420,144,713 1,263,166,991

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่  31 ธันวำคม  2556

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน)

บาท
งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 81,671,642 93,435,016 69,410,638 79,896,062 91,601,251 68,303,082
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,164,707 17,236,470 4,801,658 6,879,075 16,616,562 3,895,749
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,179,695 2,827,322 2,733,864 3,028,847 2,767,340 2,608,996

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 92,016,044 113,498,808 76,946,160 89,803,984 110,985,153 74,807,827

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 19 35,301,931 29,588,203 26,241,311 34,182,292 28,169,254 24,899,344

รวมหนีสิ้น 127,317,975 143,087,011 103,187,471 123,986,276 139,154,407 99,707,171
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุ้น - มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  
     ทนุจดทะเบียน 
        หุ้นสามญั  381,146,251 หุ้น 381,146,251 381,146,251 381,146,251 381,146,251 381,146,251 381,146,251

     ทนุท่ีออกและช าระแลว้
         หุ้นสามญั  381,145,725 หุ้น 381,145,725 381,145,725 381,145,725 381,145,725 381,145,725 381,145,725

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000

ก าไรสะสม

     จดัสรรเพ่ือทนุส ารองตามกฎหมาย 20 38,115,000 38,115,000 38,115,000 38,115,000 38,115,000 38,115,000

     ส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร 839,568,686 811,403,667 690,701,008 817,658,632 793,729,581 676,199,095

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,326,829,411 1,298,664,392 1,177,961,733 1,304,919,357 1,280,990,306 1,163,459,820

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,454,147,386 1,441,751,403 1,281,149,204 1,428,905,633 1,420,144,713 1,263,166,991

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่  31 ธันวำคม  2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
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บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกัด (มหำชน)
บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายไดจ้ากการขาย 1,426,501,997 1,491,528,703 1,407,755,784 1,466,095,469

ตน้ทนุขาย (1,112,921,285) (1,110,785,319) (1,112,921,285) (1,108,120,889)

ก ำไรขั้นต้น 313,580,712 380,743,384 294,834,499 357,974,580

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 17,716,686 11,596,008 11,157,296 8,409,509
รายไดอ่ื้น 19,116,538 17,737,626 19,195,791 17,812,886

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 350,413,936 410,077,018 325,187,586 384,196,975

ค่าใชจ่้ายในการขาย (104,589,553) (110,222,020) (89,282,182) (93,906,589)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (89,108,615) (91,421,620) (83,913,927) (86,032,937)

   รวมค่าใชจ่้าย (193,698,168) (201,643,640) (173,196,109) (179,939,526)

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 156,715,768 208,433,378 151,991,477 204,257,449

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (20,897,795) (34,371,059) (19,918,315) (33,367,303)
ก ำไรส ำหรับปี 135,817,973 174,062,319 132,073,162 170,890,146
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
  คณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี (936,436) -                   (1,427,593) -                    
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 134,881,537 174,062,319 130,645,569 170,890,146

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 135,817,973 174,062,319 132,073,162 170,890,146

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                   -                   -                     -                    

135,817,973 174,062,319 132,073,162 170,890,146

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 134,881,537 174,062,319 130,645,569 170,890,146

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                   -                   -                     -                    

134,881,537 174,062,319 130,645,569 170,890,146

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.36 0.46 0.35 0.45

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวำคม  2556

บาท

งบการเงินรวม
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซน่ฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน)

ทุนท่ีออก องคป์ระกอบอ่ืนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนส ารองตามกฎหมาย ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้ รวม

ยอดคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  1  มกราคม  2555 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 381,145,725 68,000,000 38,115,000 683,011,392 -                       1,170,272,117

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 5 -                     -                      -                             7,689,616 -                       7,689,616

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 381,145,725 68,000,000 38,115,000 690,701,008 -                       1,177,961,733

เงินปันผลจ่าย 21 -                     -                      -                             (53,359,660) -                       (53,359,660)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                      -                             174,062,319 -                       174,062,319
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 811,403,667 -                       1,298,664,392

ยอดคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  1  มกราคม  2556 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 381,145,725 68,000,000 38,115,000 804,389,988 -                       1,291,650,713

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 5 -                     -                      -                             7,013,679 -                       7,013,679

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 381,145,725 68,000,000 38,115,000 811,403,667 -                       1,298,664,392

เงินปันผลจ่าย 21 -                     -                      -                             (106,716,518) -                       (106,716,518)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                      -                             134,881,537 -                       134,881,537
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 381,145,725 68,000,000 38,115,000 839,568,686 -                       1,326,829,411

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวำคม  2556

บาท

ก าไรสะสม
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน)

ทุนท่ีออก องคป์ระกอบอ่ืนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนส ารองตามกฎหมาย ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้ รวม

ยอดคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  1  มกราคม  2555 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 381,145,725 68,000,000 38,115,000 668,777,872 -                       1,156,038,597

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 5 -                    -                       -                            7,421,223 -                       7,421,223

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 381,145,725 68,000,000 38,115,000 676,199,095 -                       1,163,459,820

เงินปันผลจ่าย 21 -                    -                       -                            (53,359,660) -                       (53,359,660)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                    -                       -                            170,890,146 -                       170,890,146

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 793,729,581 -                       1,280,990,306

ยอดคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  1  มกราคม  2556 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 381,145,725 68,000,000 38,115,000 786,999,692 -                       1,274,260,417

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 5 -                    -                       -                            6,729,889 -                       6,729,889

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 381,145,725 68,000,000 38,115,000 793,729,581 -                       1,280,990,306

เงินปันผลจ่าย 21 -                    -                       -                            (106,716,518) -                       (106,716,518)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                    -                       -                            130,645,569 -                       130,645,569

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 381,145,725 68,000,000 38,115,000 817,658,632 -                       1,304,919,357

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวำคม  2556

บาท

ก าไรสะสม
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน)
บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวำคม  2556

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 156,715,768 208,433,378 151,991,477 204,257,449

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน

        ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (939,458) (1,906) (846,512) 722

        กลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญ -                    (446,639) -                    (446,639)

       กลบัรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ (2,822,922) (1,440,016) (2,822,922) (1,440,016)

        ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 23,825 (3,222,650) 43,824 (3,214,326)

        ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 59,698,261 61,749,248 59,303,846 61,367,612

        ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยแ์ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,634,787 4,679,188 2,634,787 4,679,188

        ประมาณการหน้ีสินของผลประโยชน์พนกังาน 5,000,683 3,727,292 4,686,047 3,650,310

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 220,310,944 273,477,895 214,990,547 268,854,300

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (31,561,389) (2,239,373) (26,570,360) (6,732,582)

     ลูกหน้ีชาวไร่ 10,088,444 (20,464,652) 10,088,444 (20,464,652)

     สินคา้คงเหลือ                          20,168,898 (19,120,060) 20,168,898 (19,120,060)

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,444,785 849,036 2,444,785 849,036

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (8,388,608) 20,426,104 (8,315,522) 19,698,404       

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 180,985 (380,400)           90,119 (380,400)          

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (457,500) (92,949)             (457,500) (28,063)            

เงนิสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 212,786,559 252,455,601     212,439,411 242,675,983    

จ่ายภาษีเงินได้ (31,840,567)     (21,260,310)      (30,463,884)      (19,955,156)     

     เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 180,945,992 231,195,291 181,975,527 222,720,827    

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน)

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (200,400,000) (50,000,000) (200,000,000) (50,000,000)

เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (254,831) (270,105) -                    -                    

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 171,879 5,311,504 151,879 5,303,154

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (ขอ้มูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 1) (49,976,078)     (38,982,617)      (49,913,078)      (38,949,392)     

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,257,984)       (1,602,133)        (2,257,984)        (1,602,133)       

     เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (252,717,014) (85,543,351) (252,019,183) (85,248,371)

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ขอ้มูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 2) (106,545,130)   (53,173,253)      (106,545,130)    (53,173,253)     
     เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (106,545,130)   (53,173,253)      (106,545,130)    (53,173,253)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (178,316,152) 92,478,687 (176,588,786) 84,299,203

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 354,250,608 261,771,921 327,082,224 242,783,021

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 175,934,456 354,250,608 150,493,438 327,082,224

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 17,236,470
1. เงินสดจ่ายในการซ้ืออาคารและอุปกรณ์

    รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ไดม้าในระหวา่งปีดงัน้ี

         อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าในระหวา่งปี (46,440,417) (42,599,429) (46,377,417) (42,566,204)

         เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3,535,661) 3,616,812         (3,535,661) 3,616,812         

        เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (49,976,078)     (38,982,617)      (49,913,078)      (38,949,392)     

2. เงินสดจ่ายเงินปันผล
         เงินปันผลจ่าย (106,716,518) (53,359,660) (106,716,518) (53,359,660)
         เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 171,388 186,407 171,388 186,407
         เงินสดจ่ายเงินปันผล (106,545,130)   (53,173,253)      (106,545,130)    (53,173,253)     

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวำคม  2556

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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                                                                    บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2556 
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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) จดทะเบียนเขำ้เป็นบริษทัในตลำดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยในปี 2536 กลุ่มบริษทั
ด ำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผกัแช่เยอืกแขง็ บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

ส ำนกังำนแห่งใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 149/34 ชั้น 3 - 4 ซอยแองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 

ส ำนกังำนสำขำ 1 ตั้งอยู ่เลขท่ี 92 หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่ - พร้ำว ต ำบลหนองจ๊อม อ ำเภอสนัทรำย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส ำนกังำนสำขำ  2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 299 หมู่ท่ี 14 ถนนเชียงใหม่ - พร้ำว ต ำบลแม่แฝกใหม่ อ ำเภอสนัทรำย จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. หลกัเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ 
(“สภำวชิำชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบกำรเงินไดจ้ัดท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็น        
อยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

งบกำรเงินรวมไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย คือ        
บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ำกดั โดยบริษทัถือหุน้ในอตัรำร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน  

 “บริษทั” หมำยถึง บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) “กลุ่มบริษทั” หมำยถึง บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั 
(มหำชน) และ บริษทัยอ่ย คือ บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ำกดั  

รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบกำรเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 

เพื่อควำมสะดวกของผูใ้ชง้บกำรเงินจึงไดมี้กำรแปลงบกำรเงินเป็นภำษำองักฤษจำกงบกำรเงินท่ีจดัท ำเป็นภำษำไทย 

3. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ 

สภำวชิำชีพบญัชีไดอ้อกมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและแนวปฏิบติัทำง
บญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2556 ตำมรำยละเอียดขำ้งล่ำงน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภำษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือ
จำกรัฐบำล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 8 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 

 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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3. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ (ต่อ) 

 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี  
 ฉบบัท่ี 10 ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรม

ด ำเนินงำน 
 ฉบบัท่ี 21 ภำษีเงินได ้- กำรไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่ำเส่ือมรำคำท่ีตีรำคำใหม่ 
 ฉบบัท่ี 25 ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถื้อหุน้ 

 แนวปฏิบติัทำงบญัชีเก่ียวกบักำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและแนวปฏิบติัทำงบญัชีขำ้งตน้ไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินน้ี ยกเวน้มำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภำษีเงนิได้  

มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดให้กิจกำรระบุผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดจำกควำมแตกต่ำงของมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวำ่ง
เกณฑ์ทำงบัญชีและภำษีอำกร เพ่ือรับรู้ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำม
หลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวในไตรมำสปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบกำรเงิน
ของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวำ่กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีมำโดยตลอด ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีดงักล่ำวแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินขอ้ 5 

4. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหว่ำงงวดปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ซ่ึงลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ ให้ใช้
มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน         
ทำงกำรเงิน ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มำตรฐำนกำรบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได ้ 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญำเช่ำ 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได ้ 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 1 มกรำคม 2557 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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4. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 

 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัท่ี 4 สญัญำประกนัภยั 1 มกรำคม 2559 
ฉบบัท่ี 5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำร

ด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2557 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี   

ฉบบัท่ี 15 สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบ

กฎหมำย 
1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบบัท่ี 1 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือ

ถอน กำร บูรณะ  และห น้ี สิน ท่ี มีลักษณะ
คลำ้ยคลึงกนั 

1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 กำรประเมินว่ำขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ 

1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำร
บูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 กำรปรับปรุงยอ้นหลังภำยใตม้ำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 1 มกรำคม 2557 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินขำ้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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5. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่มำถือปฏิบัติ 

ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได ้มำถือปฏิบติัตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 ผลสะสมของกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกใน              
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงัน้ี  

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวำคม   

2556 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวำคม   

2555 

ณ วนัท่ี                             
1 มกรำคม 

2555 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวำคม   

2556 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวำคม 

2555 

ณ วนัท่ี                             
1 มกรำคม 

2555 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพ่ิมข้ึน       
     ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 112,757 112,757 232,398 112,757 112,757 232,398 
   ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 418,696 983,281 1,461,976 418,696 983,281 1,461.976 
   ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 526,958 - - 526,958 - - 
   ภำระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังำน 7,060,387 5,917,641 5,995,242 6,836,459 5,633,851 5,726,849 
 8,118,798 7,013,679 7,689,616 7,894,870 6,729,889 7,421,223 

ก ำไรสะสมเพ่ิมข้ึน 8,118,798 7,013,679 7,689,616 7,894,870 6,729,889 7,421,223 

จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 
2555 มีดงัน้ี 

 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 
งบก ำไรขำดทุนเบดดเสรดจ     
ก ำไรหรือขำดทุน: 
ภำษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน(ลดลง) (871,010) 675,937 (808,083) 691,334 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 871,010 (675,937) 808,083 (691,334) 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (บำท) 0.002 (0.002) 0.002 (0.002) 
งบก ำไรขำดทุนเบดดเสรดจอืน่:     
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัลดลง (234,109) - (356,898) - 

 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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6. นโยบำยกำรบัญชี 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

6.1 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภำพคล่องสูง                   
ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีมีขอ้จ ำกัดในกำรใชไ้ดแ้สดงไวแ้ยกต่ำงหำกในบญัชี “เงินฝำกประจ ำท่ีติดภำระค ้ ำประกัน” 
ภำยใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 

6.2 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงในรำคำท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีสุทธิจำกค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

6.3 ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษทัตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ำกบัจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีชำวไร่ไม่ได ้
ทั้ งน้ีโดยประมำณจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บหน้ีและกำรพิจำรณำฐำนะของลูกหน้ีในปัจจุบัน หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวำ่งปีตดัเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือสำมำรถระบุได ้  

6.4 สินค้ำคงเหลอื  

สินคำ้คงเหลือแสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้ค ำนวณโดยวิธี    
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ตน้ทุนในกำรซ้ือประกอบดว้ยรำคำซ้ือ และค่ำใชจ่้ำยทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น      
ค่ำภำษีอำกร ค่ำขนส่งหกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ ตน้ทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำ 
ประกอบดว้ย  ค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุ้ยในกำรผลิตซ่ึงปันส่วนตำมเกณฑ์กำร
ด ำเนินงำนตำมปกติ  มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บประมำณจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใชจ่้ำยท่ี
จ ำเป็นเพ่ือใหสิ้นคำ้นั้นส ำเร็จรูปและค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 
ณ วนัส้ินปีบริษทัจะพิจำรณำสภำพของสินคำ้ส ำเร็จรูป เพ่ือพิจำรณำประกอบวำ่จ ำนวนเงินค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพท่ีตั้ง
ไวเ้พียงพอและเหมำะสมแลว้  

6.5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัย่อยหมำยถึงบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทั้งทำงตรงและทำงออ้มมำกกว่ำก่ึงหน่ึงของสิทธิ   
ในกำรออกเสียงทั้งหมด หรือมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อย  บริษทัย่อย
ดงักล่ำวไดถู้กน ำมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงิน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัใหญ่มีอ ำนำจควบคุม จนถึงวนัท่ีบริษทัย่อย
ดงักล่ำวไดข้ำยออกไป รำยกำรและยอดคงเหลือระหวำ่งกลุ่มบริษทั ตลอดจนก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนไดต้ดัออกจำก
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้ นโยบำยกำรบญัชีส ำหรับบริษทัย่อยจะเปล่ียนแปลงเพ่ือใชน้โยบำยบญัชีเดียวกบักลุ่มบริษทัใน    
กำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใชว้ธีิรำคำทุน 
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6. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

6.6 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตำมรำคำทุน สินทรัพยทุ์กประเภทยกเวน้ท่ีดินแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดว้ยรำคำทุนเดิมหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
ค่ำเส่ือมรำคำอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณโดยวธีิเสน้ตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรัพยด์งัน้ี 

 จ ำนวนปี 
อำคำร 20 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-10 
ยำนพำหนะ 5 
อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 5 

เม่ือมีกำรขำยหรือเลิกใช้งำนสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะบันทึกตัดรำคำทุนและค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์นั้ น          
ออกจำกบญัชีและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยเ์หล่ำนั้นในงบก ำไรขำดทุน 

อำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงและเคร่ืองจักรระหว่ำงติดตั้ งแสดงในรำคำทุนโดยท่ียงัไม่มีกำรตัดค่ำเส่ือมรำคำจนกระทั่ง
สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จและพร้อมท่ีจะใชง้ำนไดต้ำมวตัถุประสงค ์

6.7 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน และค่ำตดัจ ำหน่ำย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ แสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม บริษทัคิดค่ำ ตดัจ ำหน่ำย
ส ำหรับสินทรัพยโ์ดยวธีิเสน้ตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพย ์(3 - 5 ปี) 

6.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัไดส้อบทำนกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยอ์ำจจะไม่ไดรั้บคืนหรือเม่ือ
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยเ์กินกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน  (รำคำขำยสุทธิหรือมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพยน์ั้น
แลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่) โดยท่ีกำรประเมินจะพิจำรณำสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำรหรือพิจำรณำจำกหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสดแลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยเ์กินกว่ำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ    
ในงบก ำไรขำดทุน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบนัทึก
เป็นรำยไดอ่ื้นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยห์มดไปหรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทำงท่ีลดลง 

6.9 รำยกำรบัญชีทีเ่ปด นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัแปลงค่ำรำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศให้เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำรและแปลงค่ำ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินให้เป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และท่ีเกิดกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่ำวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก ำไรขำดทุน 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 

75 
รำยงำนประจ ำปี 2556 

6. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

6.10 กำรบัญชีส ำหรับสัญญำเช่ำระยะยำว – กรณีทีบ่ริษัทเปด นผู้เช่ำ 

สัญญำเช่ำสินทรัพยท่ี์ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของ
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและ
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยู่โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ  ภำระผูกพนัตำม
สญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยุ
ของสญัญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ  

สญัญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่ำ จะ
จดัเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะ
บนัทึกในงบก ำไรขำดทุนโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนั้น 

6.11 ผลประโยชน์ของพนักงำน  

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน  

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน  

โครงกำรสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทั และพนกังำนของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่ม
บริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  

กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงิน
ชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ ไดท้ ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 
 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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6  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน  

หน้ีสินของโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน  ประกอบด้วย มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัตำม
โครงกำรผลประโยชน์ หักดว้ย ตน้ทุนบริกำรในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และผลก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

6.12 ประมำณกำรหนีสิ้น   

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ของภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือจำก
กำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้ตอ้งเกิดกำรไหลออกของ
ทรัพยำกรเพ่ือจ่ำยช ำระภำระผกูพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึก
เป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำกก็ต่อเม่ือกำรไดรั้บคืนคำดวำ่จะไดรั้บอยำ่งแน่นอนเม่ือไดจ่้ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินไปแลว้ 

6.13 กำรรับรู้รำยได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยเม่ือมีกำรส่งมอบและโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนไปยงัลูกคำ้แลว้ 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ตำมเกณฑส์ดัส่วนของเวลำโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์

6.14 ภำษีเงนิได้ 

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษี
ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลด
มูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึก
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
6.  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

6.15 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน  

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีช ำระแลว้ในระหวำ่งปี
ของแต่ละปี 

6.16 เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชั่วครำว          
ลูกหน้ีกำรคำ้ และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ย เจำ้หน้ีกำรคำ้ ภำษีเงินได ้คำ้งจ่ำย 
และค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย ซ่ึงนโยบำยบญัชีเฉพำะรำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.17 กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรใน
เร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงใน
งบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบ งบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณ
กำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

กลุ่มบริษทัใชห้ลกัเกณฑ์กำรวิเครำะห์อำยขุองลูกหน้ีประกอบกบักำรประเมินสถำนภำพทำงกำรเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี
เป็นเกณฑใ์นกำรพิจำรณำกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยมีกำรก ำหนดช่วงอำยลูุกหน้ีและสถำนภำพของลูกหน้ีไวเ้ป็น
เกณฑใ์นกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีท่ีมีอำยหุน้ีคำ้งช ำระ 

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้จำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจและตำมสภำพปัจจุบนัของสินคำ้
คงเหลือเป็นเกณฑ ์มูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บหมำยถึง มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำย หกัดว้ยตน้ทุนส่วนเพ่ิมจำกกำรท ำ
ต่อเพ่ือใหสิ้นคำ้นั้นส ำเร็จรูป หรือค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท ำใหสิ้นคำ้นั้นพร้อมขำยไดใ้นรำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำร
เปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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6.  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

6.18 บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัหมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั        
ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท ำหน้ำท่ีถือหุ้น      
บริษทัย่อย และกิจกำรท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั  นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมำยรวมถึง    
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้มและมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบับริษทั 
ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ พนกังำนของบริษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำร  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำ     
ของควำมสมัพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
 

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

7.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 
ลกัษณะควำมสมัพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี : 

 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษัทย่อย :  

     บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ำกดั ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั :  
      บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
      บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลำย  จ ำกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
      บริษทั อิง เชง  จ ำกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ำกดั ผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 

 

 นโยบำยรำคำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้  รำคำปกติธุรกิจเท่ำกบัรำคำท่ีคิดกบัคู่คำ้รำยอ่ืน 

รำยไดค้่ำเช่ำ รำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมสญัญำ 

รำยไดบ้ริกำร รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่ำบริกำรจ่ำย รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่ำนำยหนำ้ อตัรำร้อยละ 1.50 – 3.00 ของยอดขำย 

ซ้ือสินทรัพย ์ รำคำตลำด 

 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
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7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

7.2 ยอดคงเหลอืกบับริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงเหลือระหวำ่งบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีก้ำรค้ำ     
      บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ำกดั - - 16,518,707 13,495,707 
      บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 7,525,537 4,542,140 4,113,942 1,458,741 
      บริษทั อิง เชง  จ ำกดั 1,517,884 1,294,423 1,517,884 1,294,423 

               รวม 9,043,421 5,836,563 22,150,533 16,248,871 

ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย          
      บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 1,087,461 1,221,070 650,847 605,843 
      บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลำย  จ ำกดั 506,740 145,093 506,740 145,093 
      บริษทั อิง เชง จ ำกดั 3,423,546 3,168,620 3,423,546 3,168,620 

               รวม 5,017,747 4,534,783 4,581,133 3,919,556 

เงนิประกนั     
      บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ำกดั - - 30,000 30,000 

7.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกบับริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 
2555 มีดงัน้ี 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
      บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ำกดั - - 246,557,546 254,066,891 
      บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 185,398,834 178,478,941 128,020,938 110,240,781 
      บริษทั อิง เชง  จ ำกดั 9,447,301 11,049,409 9,447,301 10,190,678 

               รวม 194,846,135 189,528,350 384,025,785 374,498,350 

 

 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

รำยได้อืน่     
      บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ำกดั - - 675,600 675,600 
      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ำกดั 90,000 90,000 90,000 90,000 

               รวม 90,000 90,000 765,600 765,600 

ค่ำนำยหน้ำจ่ำย     
       บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 3,934,503 3,943,740 2,700,290 2,532,988 
       บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลำย  จ ำกดั 2,087,662 879,597 2,087,662 879,597 
       บริษทั อิง เชง จ ำกดั 3,213,500 3,208,998 3,213,500 3,208,998 

               รวม 9,235,665 8,032,335 8,001,452 6,621,583 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 33,203,805 32,975,852 30,770,355 30,460,952 

ซ้ือสินทรัพย์     

       บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั - 12,110,790 - 12,110,790 
 

8. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด    
 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

เงินสด 141,145 132,313 136,146 127,313 
เงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั 180,925 501,340 10,000 - 
เงินฝำกประเภทออมทรัพย ์ 175,561,561 353,566,955 150,296,467 326,904,911 

เงินฝำกประจ ำ 3 เดือน 50,825 50,000 50,825 50,000 

       รวม 175,934,456 354,250,608 150,493,438 327,082,224 

9. เงนิลงทุนช่ัวครำว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 กลุ่มบริษทัมีเงินฝำกสถำบนักำรเงินประเภทฝำกประจ ำระยะเวลำ 6 และ 13 เดือน (วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 :      
6 และ 11 เดือน) อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.05 - 3.20 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 : ร้อยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี) 

 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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10. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่  

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(หมำยเหตุ 7.2) 9,043,421 5,836,563 22,150,533 16,248,871 

ลูกหน้ีกำรคำ้  - บริษทัอ่ืน 81,526,634 52,875,313 67,229,280 46,369,674 

หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (30,000) - (30,000) 

ลูกหน้ีกำรคำ้  - บริษทัอ่ืน - สุทธิ 81,526,634 52,845,313 67,229,280 46,339,674 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 90,570,055 58,681,876 89,379,813 62,588,545 
ลูกหน้ีสรรพำกร 1,517,895 1,792,107 1,497,290 1,774,919 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 1,396,129 851,639 1,360,453 814,511 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 2,506,838 2,003,554 2,506,838 2,003,554 

รวม 95,990,917 63,329,176 94,744,394 67,181,529 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

 ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   
      ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 8,194,615 5,085,548 21,301,727 15,497,856 
      เกินก ำหนดช ำระ      

นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 848,806 751,015 848,806 751,015 

  รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                             9,043,421 5,836,563 22,150,533 16,248,871 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน                   
      ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 80,153,410 50,372,250 65,856,056 43,866,611 
      เกินก ำหนดช ำระ      

นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 1,373,224 2,473,063 1,373,224 2,473,063 
             มำกกวำ่ 12 เดือน  - 30,000 - 30,000 

   รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน                             81,526,634 52,875,313 67,229,280 46,369,674 
 หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (30,000) - (30,000) 

   รวมลูกหน้ีกำรคำ้  - บริษทัอ่ืน - สุทธิ                             81,526,634 52,845,313 67,229,280 46,339,674 
 

 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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11. ลูกหนีช้ำวไร่ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บำท 

 2556 2555 

ลูกหน้ีชำวไร่                                        40,208,588 50,297,032 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ                    (563,785) (563,785) 

                 สุทธิ       39,644,803 49,733,247 

12. สินค้ำคงเหลอื  

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บำท 

 รำคำทุน ค่ำเผือ่กำรปรับลดมลูค่ำสินคำ้ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

สินคำ้ส ำเร็จรูปและ 
   ก่ึงส ำเร็จรูป 286,580,350 301,448,281 (1,383,441) (4,363,581) 285,196,909 297,084,700 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงำน 27,864,589 36,056,122 (564,000) (467,982) 27,300,589 35,588,140 
เมลด็พนัธุ์,ยำ,ปุ๋ย 27,120,236 24,229,670 (146,040) (84,840) 26,974,196 24,144,830 
รวม 341,565,175 361,734,073 (2,093,481) (4,916,403) 339,471,694 356,817,670 

13. เงนิฝำกประจ ำทีต่ดิภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษทัย่อยมีเงินฝำกประจ ำ จ ำนวนเงิน 15.2 ลำ้นบำท และ 14.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั                  
ซ่ึงติดภำระค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึง   

14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 

   ทุนช ำระแลว้ สดัส่วน วธีิรำคำทุน 
 ประเภทกิจกำร (บำท) เงินลงทุน (บำท) 

บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง  จ ำกดั จ ำหน่ำยขำ้วโพดหวำนแปรรูป 30,000,000 100.0    23,353,658 



                                                                                                                             บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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15. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์     
งบกำรเงนิรวม บำท 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองจกัร                
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

อุปกรณ์และ 
เคร่ืองตกแต่ง
ส ำนกังำน 

อำคำรระหวำ่ง
ก่อสร้ำงและ
เคร่ืองจกัร 

ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555        
     รำคำทุน 110,493,651 446,359,443 727,210,205 41,505,073 22,624,902 2,384,338 1,350,577,612 
     หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (6,307,701) (267,504,107) (610,026,555) (35,488,954) (20,606,185) - (939,933,502) 

            ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 

     มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  104,185,950 178,855,336 113,738,452 6,016,119 2,018,717 2,384,338 407,198,912 

รำยกำรระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555       
     มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี  104,185,950 178,855,336 113,738,452 6,016,119 2,018,717 2,384,338 407,198,912 
     บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,445,419 11,669,400 1,615,342 1,101,954 26,767,314 42,599,429 
              โอนเขำ้(ออก) - 3,143,748 7,395,533 - - (10,539,281) - 
     หกั    จ ำหน่ำยและเลิกใชสิ้นทรัพย ์                 - - (2,039,815) (4) (49,035) - (2,088,854) 
               ค่ำเส่ือมรำคำ  - (26,417,380) (30,968,034) (3,438,942) (924,892) - (61,749,248) 

             ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ - (1,019,563) (3,659,625) - - - (4,679,188) 

    มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีส้ินปี 104,185,950 156,007,560 96,135,911 4,192,515 2,146,744 18,612,371 381,281,051 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555        
     รำคำทุน 110,493,651 450,948,610 729,016,477 38,927,635 22,620,809 18,612,371 1,370,619,553 
    หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (6,307,701) (293,921,487) (627,633,493) (34,735,120) (20,474,065) - (983,071,866) 

           ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ - (1,019,563) (5,247,073) - - - (6,266,636) 

    มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    104,185,950 156,007,560 96,135,911 4,192,515 2,146,744 18,612,371 381,281,051 
 



                                                                                                                             บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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15. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

งบกำรเงนิรวม บำท 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองจกัร                
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

อุปกรณ์และ 
เคร่ืองตกแต่ง
ส ำนกังำน 

อำคำรระหวำ่ง
ก่อสร้ำงและ
เคร่ืองจกัร 

ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำยกำรระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556       
     มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี  104,185,950 156,007,560 96,135,911 4,192,515 2,146,744 18,612,371 381,281,051 
     บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - 522,620 11,569,104 4,897,579 958,656 28,492,458 46,440,417 
              โอนเขำ้(ออก) - - 23,889,542 - - (23,889,542) - 
     หกั   จ ำหน่ำยและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ - (2) (172,095) - (23,607) - (195,704) 

             ค่ำเส่ือมรำคำ - (25,503,924) (30,279,249) (2,869,716) (881,273) - (59,534,162) 

    มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีส้ินปี 104,185,950 131,026,254 101,143,213 6,220,378 2,200,520 23,215,287 367,991,602 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556        
     รำคำทุน 110,493,651 451,000,649 753,424,908 43,825,215 22,677,297 23,215,287 1,404,637,007 
    หกั    ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (6,307,701) (319,025,266) (649,358,577) (37,604,837) (20,476,777) - (1,032,773,158) 

             ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ - (949,129) (2,923,118) - - - (3,872,247) 

    มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    104,185,950 131,026,254 101,143,213 6,220,378 2,200,520 23,215,287 367,991,602 

 

 

 
 



                                                                                                                             บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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15. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
                                                               

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร     บำท 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองตกแต่ง
ส ำนกังำน 

อำคำรระหวำ่ง
ก่อสร้ำง 

และเคร่ืองจกัร 
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555        
     รำคำทุน 110,493,651 446,359,443 727,210,205 39,726,073 21,602,095 2,384,338 1,347,775,805 
     หกั   ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (6,307,701) (267,504,107) (610,026,555) (34,802,699) (19,656,502) - (938,297,564) 
             ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 

    มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี   104,185,950 178,855,336 113,738,452 4,923,374             1,945,593 2,384,338 406,033,043 

รำยกำรระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555    
     มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี  104,185,950 178,855,336 113,738,452 4,923,374             1,945,593 2,384,338 406,033,043 
    บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,445,419 11,669,400 1,615,342 1,068,729 26,767,314 42,566,204 
             โอนเขำ้(ออก) - 3,143,748 7,395,533 - - (10,539,281) - 
    หกั    จ ำหน่ำยและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ - - (2,039,815) (4) (49,009) - (2,088,828) 
              ค่ำเส่ือมรำคำ - (26,417,380) (30,968,034) (3,083,142) (899,056) - (61,367,612) 
             ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ - (1,019,563) (3,659,625) - - - (4,679,188) 

     มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีส้ินปี 104,185,950 156,007,560 96,135,911 3,455,570 2,066,257 18,612,371 380,463,619 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555        
     รำคำทุน 110,493,651 450,948,610 729,016,477 37,148,635 21,641,420 18,612,371 1,367,861,164 
     หกั   ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (6,307,701) (293,921,487) (627,633,493) (33,693,065) (19,575,163) - (981,130,909) 
             ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ - (1,019,563) (5,247,073) - - - (6,266,636) 

    มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  104,185,950 156,007,560 96,135,911 3,455,570 2,066,257 18,612,371 380,463,619 



                                                                                                                             บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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15. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
                                                               

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร     บำท 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองตกแต่ง
ส ำนกังำน 

อำคำรระหวำ่ง
ก่อสร้ำง 

และเคร่ืองจกัร 
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำยกำรระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556    
     มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี  104,185,950 156,007,560 96,135,911 3,455,570 2,066,257 18,612,371 380,463,619 
    บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - 522,620 11,569,104 4,897,579 895,656 28,492,458 46,377,417 
             โอนเขำ้(ออก) - - 23,889,542 - - (23,889,542) - 
    หกั    จ ำหน่ำยและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ - (2) (172,095) - (23,606) - (195,703) 

ค่ำเส่ือมรำคำ - (25,503,924) (30,279,249) (2,513,917) (842,657) - (59,139,747) 

     มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีส้ินปี 104,185,950 131,026,254 101,143,213 5,839,232 2,095,650 23,215,287 367,505,586 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556        
     รำคำทุน 110,493,651 451,000,649 753,424,908 42,046,215 21,656,216 23,215,287 1,401,836,926 
     หกั   ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (6,307,701) (319,025,266) (649,358,577) (36,206,983) (19,560,566) - (1,030,459,093) 

             ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ - (949,129) (2,923,118) - - - (3,872,247) 

    มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  104,185,950 131,026,254 101,143,213 5,839,232 2,095,650 23,215,287 367,505,586 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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16. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน-โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

 บำท 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555    

    รำคำทุน 1,690,810 4,578,806 6,269,616 

    ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,690,810) - (1,690,810) 

    มูลค่ำสุทธิ - 4,578,806 4,578,806 

รำยกำรระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556    

    มูลค่ำสุทธิตน้งวด - 4,578,806 4,578,806 

    บวก รำยกำรซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 2,257,984 2,257,984 

    โอนเขำ้(โอนออก) 2,798,886 (2,798,886) - 
    หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำย (164,099) - (164,099) 

    หกั ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ (2,634,787) - (2,634,787) 

    มูลค่ำสุทธิส้ินงวด - 4,037,904 4,037,904 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556    
    รำคำทุน 4,489,696 4,037,904 8,527,600 
    ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,854,909) - (1,854,909) 

    ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ (2,634,787) - (2,634,787) 

    มูลค่ำสุทธิ - 4,037,904 4,037,904 

17. วงเงนิเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงนิกู้ยมืระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 432.9 ลำ้นบำท 
และ 450.8 ลำ้นบำทตำมล ำดบั โดยมีอตัรำดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ MOR ต่อปี  

 

 

 

 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

เจำ้หน้ีกำรคำ้  36,845,438 39,109,978 36,845,438 39,109,978 

ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7.2) 5,017,747 4,534,783 4,581,133 3,919,556 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 39,341,703 45,787,840 38,002,737 44,569,302 

เจำ้หน้ีอ่ืนๆ 466,754 4,002,415 466,754 4,002,415 

รวม 81,671,642 93,435,016 79,896,062 91,601,251 

19. ภำระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงำน 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1 มกรำคม 2554  

กลุ่มบริษทัจ่ำยค่ำชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและบ ำเหน็จ ตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบัญญติัคุม้ครองแรงงำน        
พ.ศ. 2541 ในกำรใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนแก่พนกังำนตำมสิทธิและอำยงุำน 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม      
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
 

29,588,203 26,241,311 28,169,254 24,899,344 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 5,000,683 3,727,292 4,686,047 3,650,310 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (457,500) (380,400) (457,500) (380,400) 

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 1,170,545 - 1,784,491 - 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 35,301,931 29,588,203 34,182,292 28,169,254 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 4,174,157 3,052,301 3,889,376 2,993,685 

ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 826,526 674,991 796,671 656,625 

        รวม 

 

5,000,683 3,727,292 4,686,047 3,650,310 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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19. ภำระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนขำ้งตน้ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 แสดงรวมในรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

ตน้ทุนขำย 3,914,006 2,817,253 3,914,006 2,817,253 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 226,639 170,789 136,246 149,367 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 860,038 739,250 635,795 683,690 

        รวม 

 

5,000,683 3,727,292 4,686,047 3,650,310 
 

ขอ้สมมุติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรำยงำน 

 
งบกำรเงินรวมและ                                                                                    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

   
อตัรำคิดลด ร้อยละ 4.5 ต่อปี ร้อยละ 3.56 ต่อปี 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 - 5.5 ร้อยละ 5 
อตัรำกำรหมุนเวยีนพนกังำน ผนัแปรตำมอำยพุนกังำน  

ร้อยละ 0 - 26.32 
ผนัแปรตำมอำยพุนกังำน  

ร้อยละ 0 - 37.5 

อตัรำมรณะ อตัรำตำมตำรำงมรณะไทย 
ปี 2551 แยกเกณฑต์ำมเพศชำย

และหญิง 

อตัรำตำมตำรำงมรณะไทย 
ปี 2540 แยกเกณฑต์ำมเพศชำย

และหญิง 
 

20. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

บริษทัไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยตำมพระรำชบญัญติัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรประจ ำปี   
หลงัหักผลขำดทุนสะสมตน้ปี (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองดังกล่ำวมีจ ำนวนเท่ำกับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั        
ส ำรองตำมกฎหมำยไม่สำมำรถน ำมำจ่ำยปันผลได ้  

 

 

 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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21. เงนิปันผลจ่ำย 

ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2556 เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2556 มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ    
0.28 บำท จ ำนวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 106.7 ลำ้นบำท โดยจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2555 บริษทัจ่ำยเงินปันผลใน
วนัท่ี 10 พฤษภำคม 2556 

ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2555 เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2555 มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ    
0.14 บำท จ ำนวน 381,145,725 หุน้ เป็นจ ำนวนเงิน 53.4 ลำ้นบำท โดยจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2554 บริษทัจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 
11 พฤษภำคม 2555 

22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัได้แก่ 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป  ก่ึงส ำเร็จรูป และวตัถุดิบ 15,764,878 (19,970,570) 15,764,878 (19,970,570) 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป - 2,664,430 - - 
ซ้ือวตัถุดิบ 490,780,537 531,803,570 490,780,537 531,803,570 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 59,698,261 61,749,248 59,303,846 61,367,612 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 261,960,758 258,632,087 258,612,913 256,742,365 

 
 

23. สิทธิและประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัไดรั้บสิทธิและประโยชน์จำกกำรไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 
โดย บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1545(3)/2547 ไดรั้บยกเวน้กำรเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิเป็นเวลำแปดปีนบัตั้งแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร และไดรั้บลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส ำหรับก ำไรสุทธิในอตัรำร้อยละหำ้สิบของอตัรำ
ปกติอีกหำ้ปีนบัจำกระยะเวลำแปดปีแรกส้ินสุดลง 
  ในฐำนะท่ีเป็นอุตสำหกรรมท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนบริษทัตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมกำร
ลงทุน รำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำแนกตำมธุรกิจท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
และ 2555 มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 2556 2555 

 ธุรกิจท่ีไดรั้บ           
กำรส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ       
กำรส่งเสริม รวม 

ธุรกิจท่ีไดรั้บ            
กำรส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ      
กำรส่งเสริม รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำยส่งออก 929,766 217,734 1,147,500 924,390 268,995 1,193,385 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 
   ภำยในประเทศ  12,686 247,569 260,255 15,292 257,419 272,711 

          รวม 942,452 465,303 1,407,755 939,682 526,414 1,466,096 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 
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24. กำรจ ำแนกข้อมูลตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ไดร้ับและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเป็นผลิตและจ ำหน่ำยผกัแช่เยือกแข็ง และด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวคือใน
ประเทศไทย จึงไม่ไดมี้กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจและทำงภูมิศำสตร์ในงบกำรเงินน้ี 

ในระหว่ำงปี 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยส่งออกต่ำงประเทศ คิดเป็นประมำณร้อยละ 99 จำกรำยไดจ้ำก
กำรขำยรวม  

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย คิดเป็นร้อยละ 76 ของรำยไดร้วม ซ่ึงมำจำกกำรด ำเนินธุรกิจใน
กำรจ ำหน่ำยผกัแช่เยอืกแขง็ (ปี 2555: มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย คิดเป็นร้อยละ 73 ของรำยไดร้วม) 

25. เงนิกองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำน 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ตำมระเบียบ
กองทุน บริษทัจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนน้ีเท่ำกบัส่วนท่ีพนกังำนจ่ำยในอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังำน บริษทัไดแ้ต่งตั้ง 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูจ้ดักำรกองทุน เพ่ือบริหำรกองทุนให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 ภำยใต ้  
กำรก ำกบัดูแลของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

บริษทัจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนสุทธิจำกส่วนรับคืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 เป็นจ ำนวนเงิน 1.7  และ       
1.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      บริษทั เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
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26. ภำษีเงนิได้ 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ภำษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 21,768,805 33,695,122 20,726,398 32,675,969 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิด             

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำร 
     ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (871,010) 675,937 (808,083) 691,334 

     รวม  20,897,795 34,371,059 19,918,315 33,367,303 

ภำษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก ำไรขำดทุนเบดดเสรดจอืน่  -   
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั

คณิตศำสตร์ประกนัภยัลดลง (234,109) - (356,898) - 

 

กำรกระทบยอดเพื่อหำอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริง 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 156,715,768 208,433,378 151,991,477 204,257,449 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20 23 20 23 
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำเงินได ้ 31,343,154 47,939,677 30,398,295 46,979,213 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน  (9,582,318) (15,615,628) (9,582,318) (15,615,628) 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม (1,888,253) (1,136,411) (1,888,253) (1,136,411) 

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้มทำงภำษี  1,896,222 2,507,484 1,798,674 2,448,795 

ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน 21,768,805 33,695,122 20,726,398 32,675,969 
กำรเปล่ียนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำว (871,010) 675,937 (808,083) 691,334 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 20,897,795 34,371,059 19,918,315 33,367,303 
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26. ภำษีเงนิได้ (ต่อ) 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

พระรำชกฤษฎีกำตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำดว้ยกำรลดอตัรำและยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554  ลงวนัท่ี 21 
ธนัวำคม 2554 ใหล้ดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิเป็นระยะเวลำสำมรอบระยะเวลำบญัชีไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 
2557 จำกอตัรำร้อยละ 30 เหลืออตัรำร้อยละ 23 ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2555 และ
ร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับสองรอบระยะเวลำบญัชีถดัมำ (2556 และ 2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2556 และ 
2557 ตำมล ำดบั  

ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือไดว้ำ่รัฐบำลจะด ำเนินกำรแกไ้ขกฎหมำยเพ่ือให้อตัรำภำษีไม่สูงไปกว่ำร้อยละ 20 ส ำหรับระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้ งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11  ตุลำคม 2554 ในกำร
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ 

27. เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

27.1 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีของกิจกำร อยำ่งไรก็ตำมหำกมีลูกหน้ีท่ีบริษทัคำดวำ่อำจจะ   
มีปัญหำดำ้นกำรช ำระเงินแลว้ผูบ้ริหำรของกิจกำรมีนโยบำยท่ีจะบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญให้เพียงพอกบัโอกำสท่ีจะ      
เกิดควำมสูญเสียดงักล่ำว 

27.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่นและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษัทมีรำยกำรค้ำท่ี เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงอัตรำแลกเปล่ียน                     
เงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัจึงมีนโยบำยท่ีจะป้องกนัควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียนโดยกำรใชอ้นุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือ              
ทำงกำรเงินคุม้ครองรำยกำรท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศไวล่้วงหนำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 กลุ่มบริษทัมีสัญญำ
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกบัธนำคำรพำณิชย ์3 แห่ง จ ำนวน 34.7 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำคิดเป็นจ ำนวนเงิน 
1,093.5 ลำ้นบำท เพ่ือเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนซ่ึงจะครบก ำหนดในเดือนธนัวำคม 2557 และจำกกำร
เปรียบเทียบกบัมูลค่ำยติุธรรมกบัมูลค่ำตำมสญัญำเกิดผลขำดทุนจ ำนวน 51.9 ลำ้นบำท   

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 กลุ่มบริษทัมีค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย จ ำนวน 0.1 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำท่ีไม่ไดท้ ำกำรป้องกนั
ควำมเส่ียง  

27.3  ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย เน่ืองจำกมีเงินฝำกกบัสถำบนักำรเงิน อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ดังกล่ำวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น กลุ่มบริษัทเช่ือว่ำควำมผนัผวนของอัตรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคตจะ                
ไม่ส่งผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกิจกำร ดังนั้ นบริษัทจึงมิได้ใช ้                   
ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว 
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27.4 มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

รำคำตำมบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน อนัได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชั่วครำว            
ลูกหน้ีกำรคำ้ เจำ้หน้ีกำรคำ้ ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยและค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม 

28. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
28.1 บริษทัมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ำกัด ท่ียงัไม่เรียกช ำระเป็นจ ำนวนเงิน

ประมำณ 90.0 ลำ้นบำท 

28.2 บริษทัไดท้ ำสญัญำซ้ือลิขสิทธ์ิในกำรใชโ้ปรแกรมและสญัญำวำ่จำ้งท่ีปรึกษำในกำรออกแบบระบบดงักล่ำว โดยบริษทั        
มีภำระผกูพนัตำมสญัญำเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 2.9 ลำ้นบำท 

28.3 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรท่ีธนำคำรออกหนังสือค ้ ำประกันบริษทัต่อหน่วยงำนรำชกำรเป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 10.1 ลำ้นบำท  

29. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2557 มีมติอนุมตัิจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำ
หุ้นละ 0.31 บำท จ ำนวน 381,145,725 หุน้ เป็นจ ำนวนเงิน 118.2 ลำ้นบำท โดยจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2556  

ทั้งน้ี มติดงักล่ำวจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2557 เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

30. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

      งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี  27  กมุภำพนัธ์  2557 




	ปกหน้า.pdf
	1.1-58
	2.59
	3.60-61
	4.62-68
	5.69-94
	ปกหลัง



