บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจากัด และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในปี 2536 บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผัก ผลไม้แช่แข็ง และจาหน่ายข้าวโพดหวาน
แปรรูป สานักงานจดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่ ณ เลขที่ 149/34 ซอยแองโกล พลาซ่า ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร
2. มูลฐานสาหรับงบการเงินและหลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการได้จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547 และตามข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกาหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
กาหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดทาตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจ
ในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระทาไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว
งบการเงินได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
งบการเงินรวม ได้จัดทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

และบริษัทย่อย คือ

รายการบัญชีที่สาคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้หักกลบลบกันแล้ว
3. มาตรฐานการบัญชีใหม่และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐาน
การบัญชี โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550)
สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)
ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)
การนาเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550)
สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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3. มาตรฐานการบัญชีใหม่และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็น
ต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่า ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550)
ไม่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)
และฉบับที่ 51 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่
และบริษัทยังไม่ได้นามาใช้ในปีปัจจุบันได้แก่

1 มกราคม 2552

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เรือ่ งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานดังกล่าวคาดว่าจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อมีการบังคับใช้
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญที่ใช้ในการจัดทางบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี
ประกัน” ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบดุล

“เงินฝากประจาที่ติดภาระค้า

4.2 ลูกหนี้
ลูกหนี้แสดงในราคาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทและบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เท่ากับจานวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้ชาวไร่ไม่ได้ ทั้งนี้โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ใน
ปัจจุบัน หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้
บริษัทประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ชาวไร่ ณ วันสิ้นปีดังนี้
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ชาวไร่

อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตราร้อยละ 100 ของลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 12 เดือน
อัตราร้อยละ 100 ของลูกหนี้ชาวไร่ที่มีอายุเกิน 24 เดือน

ณ วันสิ้นปีบริษัทและบริษัทย่อยจะสอบทานความเพียงพอ ของค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ ที่ตั้งไว้กับลูกหนี้ แต่ละ
รายที่มียอดค้างชาระเกินกาหนดและมีมูลเหตุให้คาดว่าจะไม่ สามารถเก็บเงินได้หรือเก็บได้ไม่เต็มจานวนเพื่อ
พิจารณาประกอบว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้เพียงพอและเหมาะสมแล้ว
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4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสินค้าคานวณ
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
สินค้านั้น เช่น ค่าภาษี อากร ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้า
สาเร็จรูปและงานระหว่างทา ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยใน
การผลิตซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การดาเนินงานตามปกติ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้
ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็จรูปและค่าใช้จ่ายในการขาย
ณ วันสิ้นปีบริษัทจะพิจารณาสภาพของสินค้าสาเร็จรูป
เสื่อมสภาพที่ตั้งไว้เพียงพอและเหมาะสมแล้ว

เพื่อพิจารณาประกอบว่าจานวนเงินค่าเผื่อ

สินค้า

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
สิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนินงานของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยดังกล่าวได้ถูกนามารวมในการจัดทางบการเงิน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทใหญ่มีอานาจควบคุม จนถึง
วันที่บริษัทย่อยดังกล่าวได้ขายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนกาไรขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว นโยบายการบัญชีสาหรับบริษัทย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้นโยบาย
บัญชีเดียวกับกลุ่มบริษัทในการจัดทางบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นที่ดินแสดงในงบดุลด้วย
ราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้
จานวนปี
อาคาร
20
เครื่องจักรและอุปกรณ์
5-10
ยานพาหนะ
5
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งสานักงาน
5
เมื่อมีการขายหรือเลิกใช้งานสินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของ
สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชีและรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์เหล่านั้นในงบกาไรขาดทุน
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุนโดยที่ยังไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคา
จนกระทั่งสินทรัพย์นั้นจะแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
4.7 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงานแสดงตามราคาทุนหรือราคาสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจาหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม บริษัทคิดค่า
ตัดจาหน่ายสาหรับสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ (3 – 5 ปี)
4.9 สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ผู้ให้เช่าโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่มีนัยสาคัญในการเป็นเจ้าของไปยังผู้เช่าจะถูก
จัดเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน โดยผู้เช่าจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินด้วยจานวนเท่ากับ
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต่าที่ต้องจ่ายตามสัญญา หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ค่า
เช่าจ่ายในแต่ละงวดจะแบ่งเป็นส่วนที่เป็นดอกเบี้ยและส่วนที่เป็นการชาระหนี้สิน โดยดอกเบี้ยแต่ละงวดจะคานวณ
โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุของหนี้สิน ส่วนค่าเช่าสุทธิจากดอกเบี้ยจะนาไปลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทาง
การเงิน ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่ทรั
า พย์สินที่เสื่อมสภาพได้ภายใต้สัญญา
เช่าการเงินตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน
4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อาจจะ
ไม่ได้รับคืนหรือเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่า
จากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าโดยที
) ่การประเมินจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการหรือ
พิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรู้รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุน บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบันทึกเป็นรายได้อื่นเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์หมดไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง
4.11 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างปีบันทึกไว้ในบัญชีเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ใน
งบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ส่วนรายการที่ได้ทาสัญญาเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าไว้ บริษัทบันทึกตามอัตราล่วงหน้าตามสัญญาสุทธิจากค่าธรรมเนียมสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตัดบัญชี กาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายในผลการดาเนินงานของแต่ละปี
4.12 ประมาณการหนี้สิน
บริษัท และบริษัทย่อย จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ของภาระผูกพัน ใน
ปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าว
คาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ต้องจ่ายสามารถ
ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืน
คาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชาระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
4.13 การรับรู้รายได้
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปยังลูกแล้
ค้าว
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.14 ภาษีเงินได้
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ไว้เท่ากับจานวนเงินที่จะต้องจ่ายจริงตามประมวลรัษฎากร
4.15 กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุทธิด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่ชาระแล้วใน
ระหว่างปีของแต่ละปี
4.16 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจา ลูกหนี้การค้า
เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เจ้าหนี้การ ค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่ง
นโยบายบัญชีเฉพาะรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.17 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดย
บริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทา
หน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระสาคัญกับบริษัท ผู้บริหารสาคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคานึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
5. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วน
หนึ่งเกิดจากรายการกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
5.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันมีดังนี้ :
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย :
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด

ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน :
บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จากัด
บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
บริษัท อิง เชง จากัด
บริษัท อะกรีเวิลด์ จากัด

กรรมการร่วมกัน
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นโดยญาติสนิทกรรมการ

บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จากัด
บริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟูดส์ จากัด

นโยบายราคา
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้บริการ
ค่าบริการจ่าย
ค่านายหน้า

ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
อัตราร้อยละ 1.50 – 3.00 ของยอดขาย

เงินให้กู้ยืม

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี

5.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 51 และ 25 50
มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
2551
2550
ลูกหนี้การค้า
บริษัทย่อย
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
บริษัท อิง เชง จากัด
รวม
รวมทั้งสิ้น

9,002,795
9,004,700
4,790,400
22,797,895
22,797,895

5,667,280
12,313,180
1,067,264
19,047,724
19,047,724

17,520,430

16,845,141

7,330,073
8,860,700
4,790,400
20,981,173
38,501,603

2,991,113
12,313,180
1,067,264
16,371,557
33,216,698
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
บาท
งบการเงินรวม
2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

2550

ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จากัด

132,708

67,627

132,708

67,627

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จากัด

24,500,000

24,500,000

24,500,000

24,500,000

ในปี 2548 บริษัททาสัญญาให้กู้ยืมระยะยาวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จากัดจ)านวนเงิน 24.5
ล้านบาทมีกาหนดจ่ายชาระคืนเงินต้นทั้งจานวนภายในปี 2553 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน เงิน
ให้กู้ยืมดังกล่าวค้าประกันโดย บริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟูดส์ จากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ซี แอนด์ดับบลิว อินเตอร์
ฟูดส์ จากัด และนายนิรันดร์ พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการของบริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จากัด
บาท
งบการเงินรวม
ค่านายหน้าค้างจ่าย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
บริษัท อิง เชง จากัด
รวม

2551

2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

651,136
945,489
1,939,363
3,535,988

1,082,757
2,702,543
420,253
4,205,553

434,399
945,489
1,939,363
3,319,251

ค่าบริการค้างจ่าย
บริษัท อะกรีเวิลด์ จากัด

-

302,673

-

เงินประกัน
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด

-

-

30,000

957,151
2,702,543
420,253
4,079,947
302,673
30,000
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
5.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551 และ 2550 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
2551
2550
รายได้จากการขายสินค้า
บริษัทย่อย
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จากัด
บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
บริษัท อิง เชง จากัด
รวม
รวมทั้งสิ้น

-

-

212,790,327

135,528,004

1,600
170,305,735
9,959,700
10,856,587
191,123,622
191,123,622

33,000
153,948,074
15,011,580
1,946,132
170,938,786
170,938,786

118,693,458
9,548,700
10,228,445
138,470,603
351,260,930

116,968,925
14,935,580
1,946,132
133,850,637
269,378,641

รายได้อื่น
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด
บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จากัด
รวม

90,000
90,000

90,000
90,000

620,400
90,000
710,400

631,760
90,000
721,760

ดอกเบี้ยรับ
บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จากัด

796,250

796,250

796,250

796,250

ค่านายหน้าจ่าย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
บริษัท อิง เชง จากัด
รวม

3,414,966
2,055,755
1,870,371
7,341,092

2,997,608
1,785,391
870,068
5,653,067

2,364,368
2,055,755
1,870,371
6,290,494

2,333,848
1,785,391
870,068
4,989,307

ค่าบริการจ่าย
บริษัท อะกรีเวิลด์ จากัด

1,210,692

302,673

1,210,692

302,673
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บาท
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประเภทประจาอายุไม่เกิน 3 เดือน
รวม

2551
116,343
1,336,350
107,749,668
5,440,729
114,643,090

2550
115,875
622,247
62,718,358
78,851,479
142,307,959

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
106,343
105,875
90,383,262
52,065,442
70,000,000
90,489,605
122,171,317

เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.25 - 4.00 ต่อปี (ปี 2550: ร้อยละ 0.50 - 3.00 ต่อปี)
7. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราวได้แก่เงินฝากสถาบันการเงิน ประเภทฝากประจามีอายุ 4 - 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 - 4.00 ต่อปี
(ปี 2550: ร้อยละ 2.80 ต่อปี)
8. ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชาระได้ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2551
2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกาหนด
ค้างชาระ 1 - 3 เดือน
ค้างชาระ 4 - 6 เดือน
ค้างชาระ 7 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

12,780,947
5,756,998
1,482,750
2,777,200
22,797,895

7,341,280
4,201,464
4,068,760
3,436,220
19,047,724

28,514,619
5,727,034
1,482,750
2,777,200
38,501,603

21,510,254
4,201,464
4,068,760
3,436,220
33,216,698

ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
ยังไม่ถึงกาหนด
ค้างชาระ 1 - 3 เดือน
ค้างชาระ 4 - 6 เดือน
ค้างชาระ 7 - 12 เดือน
ค้างชาระเกิน 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

51,639,847
6,228,505
3,130,719
2,751,014
63,750,085
(2,751,014)

42,053,633
1,475,683
2,721,014
30,000
46,280,330
(2,721,014)

39,672,616
6,228,505
3,130,719
2,751,014
51,782,854
(2,751,014)

29,347,041
1,353,283
2,721,014
30,000
33,451,338
(2,721,014)
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น - สุทธิ
60,999,071

43,559,316

49,031,840

30,730,324

9. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
294,365,295
317,943,090
29,095,336
24,172,086
32,455,814
27,861,776
355,916,445
369,976,952

สินค้าสาเร็จรูปและกึ่งสาเร็จรูป
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน
เมล็ดพันธุ์, ยา, ปุ๋ย
รวม
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
- สินค้าสาเร็จรูปและกึ่งสาเร็จรูป

(2,207,779)
(427,723)
(94,301)
(2,729,803)
353,186,642

- วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน
- เมล็ดพันธุ์, ยา, ปุ๋ย
รวม
สุทธิ

(2,098,676)
(1,196,082)
(150,103)
(3,444,861)
366,532,091

ในระหว่างปี 2551 บริษัทบันทึกกลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเป็นจานวน 0.7 ล้านบาท (ปี 2550 : 9.4 ล้านบาท)ใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
10. ลูกหนี้ชาวไร่ – สุทธิ
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
ลูกหนี้ชาวไร่
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

27,278,068
(711,521)
26,566,547

30,200,091
(904,572)
29,295,519

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
ประเภทกิจการ
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด

จาหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป

ทุนชาระแล้ว
(บาท)
30,000,000

สัดส่วน
เงินลงทุน
100.0

วิธีราคาทุน
(บาท)
23,353,658
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
งบการเงินรวม

บาท

ที่ดิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
การด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
บวก ซื้อสินทรัพย์
โอนเข้า(ออก)
โอนเป็นสินทรัพย์ไม่ดาเนินงาน
หัก จาหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
การด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

82,945,217
82,945,217
82,945,217
82,945,217
82,945,217
82,945,217

อาคาร

เครื่องจักรและอุปกรณ์

ยานพาหนะ

418,325,186
(175,636,609)
242,688,577

651,990,539
(466,256,114)
(5,528,835)
180,205,590

39,270,960
(30,087,752)
9,183,208

242,688,577
1,279
5,808,590
(23,419,239)
225,079,207

180,205,590
5,206,243
17,297,655
(5,741,997)
(7,132)
(41,163,276)
155,797,083

9,183,208
12,982,853
(6)
(5,206,657)
16,959,398

424,135,055
(199,055,848)
225,079,207

662,127,027
(500,801,109)
(5,528,835)
155,797,083

44,240,440
(27,281,042)
16,959,398

อุปกรณ์และเครื่องตกแต่ง
สานักงาน
21,213,677
(18,747,092)
-

อาคารระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
8,801,959
-

2,466,585

8,801,959

2,466,585
1,133,481

8,801,959
18,459,905
(23,106,245)

(12)
(1,256,388)
2,343,666
22,248,415
(19,904,749)
2,343,666

4,155,619
4,155,619
4,155,619

รวม
1,222,547,538
(690,727,567)
(5,528,835)
526,291,136
526,291,136
37,783,761
(5,741,997)
(7,150)
(71,045,560)
487,280,190
1,239,851,773
(747,042,748)
(5,528,835)
487,280,190

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนมีมูลค่าตามบัญชีจานวนเงิน 151.7 ล้านบาท (ปี2550: 162.3 ล้านบาท) ได้จานองและจานาไว้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและะเงินกู้ยืมระยะสั้นตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มูลค่าตามราคาทุนของอุปกรณ์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีจานวนเงินประมาณ 369.2 ล้านบาทและ 376.9 ล้านบาทตามลาดับ

หน้า 20

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
ที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
การด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2551
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
บวก ซื้อสินทรัพย์
โอนเข้า(ออก)
โอนเป็นสินทรัพย์ไม่ดาเนินงาน
หัก จาหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
การด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

82,945,217
82,945,217
82,945,217
82,945,217
82,945,217
82,945,217

อาคาร

เครื่องจักรและอุปกรณ์

ยานพาหนะ

อุปกรณ์และเครื่อง
ตกแต่งสานักงาน

418,325,186
(175,636,609)
242,688,577

651,990,539
(466,256,114)
(5,528,835)
180,205,590

38,296,208
(29,505,038)
8,791,170

20,145,839
(17,818,870)
2,326,969

242,688,577
1,279
5,808,590
(23,419,239)
225,079,207

180,205,590
5,206,243
17,297,655
(5,741,997)
(7,132)
(41,163,276)
155,797,083

8,791,170
12,982,853
(6)
(5,011,707)
16,762,310

2,326,969
1,122,511

424,135,055
(199,055,848)
225,079,207

662,127,027
(500,801,109)
(5,528,835)
155,797,083

43,265,688
(26,503,378)
16,762,310

(12)
(1,142,539)
2,306,929
21,169,607
(18,862,678)
2,306,929

อาคารระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
8,801,959
8,801,959
8,801,959
18,459,905
(23,106,245)
4,155,619
4,155,619
4,155,619

รวม
1,220,504,948
(689,216,631)
(5,528,835)
525,759,482
525,759,482
37,772,791
(5,741,997)
(7,150)
(70,736,761)
487,046,365
1,237,798,213
(745,223,013)
(5,528,835)
487,046,365

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนมีมูลค่าตามบัญชีจานวนเงิน 151.7 ล้านบาท (2550: 162.3 ล้านบาท) ได้จานองและจานาไว้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและะเงินกู้ยืมระยะสั้นตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มูลค่าตามราคาทุนของอุปกรณ์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีจานวนเงินประมาณ 368.2 ล้านบาทและ 376.9 ล้านบาทตามลาดับ

หน้า 21

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
13. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน – สุทธิ
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
ที่ดิน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
สุทธิ

16,107,988
5,741,997
21,849,985
(3,445,198)
18,404,787

13,437,988
13,437,988
13,437,988

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงานของบริษัท จานวน 16.1 ล้านบาท (ปี 2550 : 13.4 ล้านบาท) เพื่อจัดเตรียมไว้สาหรับ สร้าง
โรงงานในอนาคต
14. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
หัก ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

858,584
(338,162)
520,422
1,690,810
(1,170,388)
520,422

15. เงินฝากประจาที่ติดภาระค้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทย่อยมีเงินฝากประจา จานวนเงิน14.2 และ 10.4 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งติดภาระ
ค้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศแห่หนึ
ง ่ง
16. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 51 และ 2550 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน
540.0 ล้านบาท และ 443.6 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินเบิกเกิน บัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวข้างต้นค้าประกันโดยการจดจานองที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างและจานาเครื่องจักรของบริษัท
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน12
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
17. ทุนเรือนหุ้น
 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นมีมติดังนี้
- ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 315,000,000 บาท(หุ้นสามัญจานวน 315,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
เป็น 314,997,360 บาท (หุ้นสามัญจานวน 314,997,360 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษัทได้นาไปจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550
- ให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จานวน 31,499,736 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 314,997,360 บาท(หุ้นสามัญจานวน
314,997,360 หุ้น มูลค่าหุ้นละ1 บาท) เป็น 346,497,096 บาท (หุ้นสามัญจานวน 346,497,096 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
บริษัทได้นาไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม2550 บริษัทจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ (เศษปัดทิ้ง) คิด
เป็นจานวนหุ้นปันผล 31,499,232 หุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล0.10 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น
จานวนเงิน 31,499,232 บาท มีผลให้ทุนที่ออกและชาระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 346,496,592 บาท ( หุ้นสามัญจานวน
346,496,592 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษัทได้นาไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวัน23ที่ พฤษภาคม2550

18. เงินปันผล
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจานวน 346,496,592 หุ้น เป็นจานวนเงิน 103,947,478 บาท จากผลการดาเนินงานปี 2548 - 2550
ของบัตรส่งเสริมเลขที่ 1465/2542 โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2551
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงิน ปันผลในอัตรา
หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจานวน 314,997,360 หุ้น เป็นจานวนเงิน 78,749,344 บาท จากผลการดาเนินงานปี 2549
ของบัตรส่งเสริมเลขที่ 1465/2542 โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าว แล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2550
19. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรทุนสารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรประจาปี
หลังหักผลขาดทุนสะสมต้นปี (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองดังกล่าวมีจานวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทุนสารองนี้ไม่อาจนาไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
บาท
งบการเงินรวม
2551
2550
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็จรูปและกึ่งสาเร็จรูป
ซื้อสินค้าสาเร็จรูปสุทธิ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าซ่อมแซม
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าขนส่งและจัดจาหน่าย
ค่านายหน้าขาย
ค่าสาธารณูปโภค
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

23,577,794
3,464,568
543,007,670
31,141,755
26,089,324
71,045,558
170,845,863
36,672,421
121,018,421
10,768,028
79,295,215
3,445,198
28,711,951

(47,056,761)
484,034
494,188,215
22,732,273
28,750,769
70,431,643
151,317,194
35,412,378
92,906,214
9,053,303
78,310,661
36,850,894

23,577,794
543,007,670
31,079,370
26,089,324
70,736,759
169,425,023
34,221,371
106,025,022
7,566,263
79,217,591
3,445,198
27,010,121

(47,056,761)
494,188,215
22,672,700
28,750,769
70,023,159
150,081,394
33,119,378
79,766,063
6,525,449
78,234,942
34,831,552

1,149,083,766

973,380,817

1,121,401,506

951,136,860

21. สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
โดยสังเขปตามบัตรส่งเสริมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2520

21.1 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1727/สอ./2531 ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิเป็นเวลา 7 ปี
นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2533 สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2540
21.2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1063/สอ./2536 ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิเป็นเวลา 6 ปี
นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 สิ้นสุดวันที่ 1 พฤศจิกายน
2543
21.3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1397/2537 ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี
นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการในวันที่ 3 มีนาคม 2539 สิ้นสุดวันที่ 3 มีนาคม 2547
21.4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1465/2542 ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี
นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 สิ้นสุดวันที่ 1 พฤศจิกายน
2552
21.5 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1 545(3)/2547 ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี
นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
ในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบริษัทต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม การ
ลงทุนการดาเนินงานของบริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 รวมทั้งธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและธุรกิจที่
มิได้รับการส่งเสริม ผลการดาเนินงานดังกล่าวแยกได้ดังนี้
บาท
ธุรกิจที่ได้รับ
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม
การส่งเสริม
รวม
รายได้
รายได้จากการขาย
1,239,854,382
16,660
1,239,871,042
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
17,954,618
255,482
18,210,100
รวมรายได้
1,257,809,000
272,142
1,258,081,142
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
923,105,642
421,838
923,527,480
ค่าใช้จ่ายในการขาย
111,770,916
1,502
111,772,418
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
48,434,389
650
48,435,039
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
3,445,198
3,445,198
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
34,220,911
460
34,221,371
รวมค่าใช้จ่าย
1,117,531,858
3,869,648
1,121,401,506
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
140,277,142
(3,597,506)
136,679,636
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(48)
(48)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
140,277,094
(3,597,506)
136,679,588
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
การดาเนินงานของบริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25
รับการส่งเสริม ผลการดาเนินงานดังกล่าวแยกได้ดังนี้

50 รวมทั้งธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและธุรกิจที่มิได้
บาท
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม

รวม

1,030,554,307
21,993,247
1,052,547,554

2,468,312
(451,234)
2,017,078

1,033,022,619
21,542,013
1,054,564,632

778,111,149
85,997,783
49,872,858
33,040,242
947,022,032
105,525,522
(7,224)
105,518,298

3,710,264
205,976
119,452
79,136
4,114,828
(2,097,750)
(19)
(2,097,769)

781,821,413
86,203,759
49,992,310
33,119,378
951,136,860
103,427,772
(7,243)
103,420,529

ธุรกิจที่ได้รับ
การส่งเสริม
รายได้
รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ค่าใช้จ่ายทางตรงและรายได้อื่นที่สามารถระบุได้ว่า เป็นส่วนของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
บันทึกตามส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมและรายได้อื่นที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของธุรกิจที่
ได้รับการส่งเสริม และที่ไม่ได้รับการส่งเสริมแบ่งตามอัตราส่วนของรายได้จากการขายของแต่ละธุรกิจ
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
22. การจาแนกข้อมูลตามส่วนงาน
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกพืชผักและผลไม้แช่แข็ง, จาหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป, ผลิตขนมปัง แช่
แข็งและเบเกอรี่ และดาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงิน
จาแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี้
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานทางธุรกิจสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้
งบการเงินรวม
บาท
ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป
รวม
รายได้จากการขาย
1,271,454,465
4,115,416
1,275,569,881
ต้นทุนขาย
(923,105,642)
(3,886,406)
(926,992,048)
กาไรขั้นต้น
348,348,823
229,010
348,577,833
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(130,862,224)
(139,798)
(131,002,022)
กาไรจากการดาเนินงาน
217,486,599
89,212
217,575,811
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
16,496,788
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
(87,644,498)
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
(3,445,198)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(48)
ภาษีเงินได้
(676,611)
กาไรสุทธิ
142,306,244
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ - ตามส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ - ที่มิได้ปันส่วน
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

405,518,682

37,400,327

442,919,009
44,361,181
782,874,462
1,270,154,652
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานทางธุรกิจสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี้
งบการเงินรวม

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ - ตามส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ - ที่มิได้ปันส่วน
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง
1,048,300,834
(778,186,383)
270,114,451
(102,803,583)
167,310,868

บาท
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
3,149,911
(4,119,063)
(969,152)
(316,482)
(652,670)

448,236,844

39,406,701

รวม
1,051,450,745
(782,305,446)
269,145,299
(103,120,065)
166,025,234
21,857,624
(87,955,306)
(7,243)
99,920,309
487,643,545
38,647,591
706,323,894
1,232,615,030
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกพืชผักและผลไม้แช่แข็ง , จาหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และ ดาเนินธุรกิจในส่วน
งานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทยจึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ใน
งบการเงินนี้
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานทางธุรกิจสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้จาการขาย
ต้นทุนขาย
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ - ตามส่วนงาน
ณ 31 ธันวาคม 2551
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ - ที่มิได้ปันส่วน
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง
1,239,854,382
(923,105,642)
316,748,740
(111,770,916)
204,977,824

บาท
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
16,660
(421,838)
(405,178)
(1,502)
(406,680)

405,518,682

รวม
1,239,871,042
(923,527,480)
316,343,562
(111,772,418)
204,571,144
18,210,100
(82,656,410)
(3,445,198)
(48)
136,679,588

37,400,327 442,919,009
44,127,356
771,238,142
1,258,284,507
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานทางธุรกิจสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้จาการขาย
ต้นทุนขาย
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ - ตามส่วนงาน
ณ 31 ธันวาคม 2550
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ - ที่มิได้ปันส่วน
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง
1,030,616,474
(778,186,383)
252,430,091
(86,002,971)
166,427,120

บาท
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
2,406,145
(3,635,030)
(1,228,885)
(200,788)
(1,028,097)

448,236,844

39,406,701

รวม
1,033,022,619
(781,821,413)
251,201,206
(86,203,759)
164,997,447
21,542,013
(83,111,688)
(7,243)
103,420,529
487,643,545
38,115,937
700,395,306
1,226,154,788

23. เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530
ตาม
ระเบียบกองทุน บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้เท่ากับส่วนที่พนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัท
ได้แต่งตั้ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็น ผู้จัดการกองทุน เพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2542 ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสุทธิจากส่วนรับคืนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
1.5 ล้านบาท

2551 และ 2550 เป็นจานวน เงิน
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
24. เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสาร
อนุพันธ์เพื่อการเก็งกาไรหรือการค้า
24.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงการให้สินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญา อาจไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดในสัญญาซึ่ง ทาให้ บริษัท เกิดความ
เสียหายทางการเงิน ได้ สินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ได้แก่ ลูกหนี้การค้า และเงินให้กู้ยืม
ระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 ลูกหนี้การค้า ในปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและมีฐานลูกค้าที่
หลากหลาย ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสาคัญจากการเก็บ
หนี้นอกเหนือจากจานวนที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีแล้ว
 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อโดยกาหนด
วงเงิน สินเชื่อ ระยะเวลาการให้สินเชื่อที่เหมาะสม รวมทั้งมีบุคคลและบริษัทเป็นผู้ค้าประกัน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จานวนเงิน 24.5 ล้านบาท กาหนด
จ่ายชาระคืนเงินต้นทั้งจานวนภายในเดือนมิถุนายนปี 2553 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี และ
กาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวค้าประกันโดยบริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟูดส์
จากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และนายนิรันดร์ พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ฝ่าย บริหารเชื่อว่าบริษัทสามารถเรียกชาระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวได้
ครบถ้วน
24.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดย
การใช้อนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินคุ้มครองรายการที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาออพชั่นกับ ธนาคาร
พาณิชย์ 2 แห่ง จานวน 7.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อจานวนเงิน 279 .6 ล้านบาท และเพื่อเป็นการ ป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการชาระคืนดังกล่าวซึ่งจะครบกาหนดในเดือน มิถุนายน 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่านายหน้าค้างจ่าย จานวน 73,840 เหรียญสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้ทา
การป้องกันความเสี่ยง
24.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมี เงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่อผล การดาเนินงานและกระแส เงิน สดของ
กิจการ ดังนั้นบริษัทจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
24.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ยืมมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
25.1 บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้าประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชนเป็นจานวนเงินประมาณ 8.9 ล้านบาท
25.2 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายชาระเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด ที่ยังไม่เรียกชาระเป็น
จานวนเงินประมาณ 90 ล้านบาท
25.3 บริษัทได้ทาสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์เพื่อสิทธิในการใช้โปรแกรม กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง บริษัทมี
ภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวเป็นจานวนเงินประมาณ 1.3 ล้านบาท
25.4 บริษัทมีภาระผูกพันจากการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน เป็นจานวนเงิน 3.9 ล้านบาท
26. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่
บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้
รายงานไปแล้ว การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ตามที่
ตามที่
ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม่
เคยรายงานไว้
จัดประเภทใหม่
เคยรายงานไว้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

103,120,065
52,542,928
35,412,378

185,715,371
5,360,000

86,203,759
49,992,310
33,119,378

163,955,447
5,360,000

27. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดย
คณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
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