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1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์         
แห่งประเทศไทยในปี 2536 บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผัก ผลไม้แช่แข็ง และจ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป 

ส านักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 149/34 ช้ัน 3 – 4 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานสาขา 1 ตั้งอยู่ เลขท่ี 92 หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่ – พร้าว ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานสาขา  2 ตั้งอยู่เลขท่ี 299 หมู่ท่ี 14 ถนนเชียงใหม่ – พร้าว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

2. มูลฐำนส ำหรับงบกำรเงินระหว่ำงกำลและเกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จัดท าขึ้นในรูปแบบย่อตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องและตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 โดยเน้นการให้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆเพ่ือไม่ให้ข้อมูลท่ี
น าเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลนี้ควรต้องอ่านควบคู่กับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2553 

งบการเงินระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะได้
เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย คือ บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด  

รายการบัญชีท่ีส าคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยท่ีรวมในงบการเงินระหว่างกาลรวมได้หักกลบลบกันแล้ว 

3. กำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ 

ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1  มกราคม 2552  ดังต่อไปนี ้

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได ้
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่องก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน และหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ 

   ท่ีอาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของ    
กลุ่มบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 4 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและวิธีการค านวณ
ท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี้ท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ซึ่งมีผลบังคับส าหรับงบการเงินท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี              
1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปและไม่ได้มีการน ามาใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินระหว่างกาลนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ 

ขณะน้ีผู้บริหารก าลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
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4. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี  

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุ 3 กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังต่อไปนี้  
 การน าเสนองบการเงิน 
 การบัญชีเกี่ยวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน 

กำรน ำเสนองบกำรเงิน  

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 
ภายใต้ข้อก าหนดของมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบด้วย 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
 งบกระแสเงินสดและ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ท้ังน้ีเป็นผลให้กลุ่มบริษัทแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนของเจ้าของท้ังหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และ
แสดงการเปลี่ยนแปลงท้ังหมดท่ีไม่ใช่ส่วนของเจ้าของในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก่อนหน้านี้การเปลี่ยนแปลงท้ังหมด
ดังกล่าวแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการน าเสนอใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการน าเสนองบการเงินเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือก าไรต่อหุ้น 

กำรบัญชีเกี่ยวกับท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในการระบุและบันทึก
บัญชีต้นทุนและค่าเสื่อมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ดังนี้  

(ก) ต้นทุนการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และมีการคิดค่าเสื่อมราคา
ประจ าปี                          

(ข) การก าหนดค่าเสื่อมราคา ต้องพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคัญ   
(ค) มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ต้องมีการประมาณด้วยมูลค่าท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้น หากมีอายุ       

และสภาพท่ีคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเม่ือสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุ                
การให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้นปี 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี ่ยนทันทีตามที่ก าหนดวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี ่ยนแปลงที่ระบุในมาตรฐาน        
การบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ยกเว้นการพิจารณาต้นทุนการรื้อถอน การขนย้ายและบูรณะสถานที่ซึ่ งถือปฏิบัติโดย
วิธีปรับย้อนหลัง 
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กำรบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงำน 

กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ภายใต้นโยบายการบัญชีใหม่ ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงานภายใต้โครงการผลประโยชน์    
ท่ีก าหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ได้บันทึกในงบการเงิน ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ซึ่งค านวณ
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเดิมกลุ่มบริษัทรับรู้ภาระผูกพันเม่ือเกิดรายการ 

กลุ่มบริษัทเลือกท่ีจะบันทึกหนี้สินท้ังหมดดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วันท่ี  1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบัติ
ในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 ดังท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 5 

5. ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นคร้ังแรก 

 บาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
ก าไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ตามท่ีรายงานในงวดก่อน 783,709,305 771,259,982 
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมขึ้น (23,095,012) (21,822,793) 

ก ำไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2554  760,612,291 729,635,191 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2554 

 บาท 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเก้าเดอืน 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมขึ้นส่งผลให้     

ต้นทุนขายเพ่ิมขึ้น 630,265 630,265 1,891,557 1,891,557 
ค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึ้น 30,827 26,037 92,520 78,111 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้น 125,281 112,155 375,683 336,303 

ก ำไรลดลง 786,593 768,657 2,359,780 2,305,971 

ก ำไรต่อหุ้นลดลง     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.002 0.002 0.006 0.006 

 
 
 
 
 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันท่ี  30  กันยำยน  2554  และ  2553  (ไม่ได้ตรวจสอบ) และวันท่ี  31  ธันวำคม  2553  (ตรวจสอบแล้ว) 
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6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

6.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังนี้ : 

 ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

บริษัทย่อย :  

     บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน :  
      บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด กรรมการร่วมกัน 
      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
      บริษัท อิง เชง  จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
      บริษัท อะกรีเวิลด์ จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
      บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร ์กรุ๊ป จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 

 

 นโยบำยรำคำ 

รายได้จากการขายสินค้า  ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาท่ีคิดกับคู่ค้ารายอื่น 

รายได้ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกันตามสัญญา 

รายได้บริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกัน 

ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงร่วมกัน 

ค่านายหน้า อัตราร้อยละ 1.50 - 3.00 ของยอดขาย 

เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี 

6.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2553 

ลูกหน้ีกำรค้ำ     
    บริษัท อะกรฟีู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 20,259,226 15,976,965 
    บริษัท อีโตชู คอรป์อเรชั่น จ ากัด 7,187,126 4,531,292 2,328,552 1,839,612 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซพัพลาย  จ ากัด - 1,449,210 - 1,229,210 
    บริษัท อิง เชง  จ ากัด 3,338,559 2,412,837 3,338,559 2,212,837 

               รวม 10,525,685 8,393,339 25,926,337 21,678,626 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันท่ี  30  กันยำยน  2554  และ  2553  (ไม่ได้ตรวจสอบ) และวันท่ี  31  ธันวำคม  2553  (ตรวจสอบแล้ว) 
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 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2553 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย          
    บริษัท อีโตชู คอรป์อเรชั่น จ ากัด 312,976 1,072,286 182,615 535,908 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซพัพลาย จ ากัด 312,511 287,839 312,511 287,839 
    บริษัท อิง เชง จ ากัด 2,101,237 2,677,279 2,101,237 2,677,279 

               รวม 2,728,922 2,037,602 2,598,563 3,501,026 

เงินประกัน     
    บริษัท อะกรฟีู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 30,000 30,000 

6.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี                       
30 กันยายน 2554 และ 2553 มีดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
    บริษัท อะกรฟีู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 62,316,766 61,622,756 
    บริษัท อีโตชู คอรป์อเรชั่น จ ากัด 56,833,737 29,007,553 34,111,389 28,863,791 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซพัพลาย  จ ากัด - 2,382,211 - 2,680,211 

    บริษัท อิง เชง  จ ากัด 2,959,950 938,934 2,959,950 938,932 

               รวม 59,793,687 54,328,698 101,388,105 92,127,692 

รำยได้อื่น     
    บริษัท อะกรฟีู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 162,300 155,100 

    บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุป๊ จ ากัด 22,500 22,500 22,500 22,500 

               รวม 22,500 22,500 182,800 177,600 

ค่ำนำยหน้ำจ่ำย     
    บริษัท อีโตชู คอรป์อเรชั่น จ ากัด 1,163,413 963,917 711,887 574,337 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซพัพลาย  จ ากัด 100,529 121,448 100,529 121,448 

    บริษัท อิง เชง จ ากัด 874,606 561,785 874,606 561,785 

               รวม 2,138,548 1,647,150 1,687,022 1,257,570 

 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันท่ี  30  กันยำยน  2554  และ  2553  (ไม่ได้ตรวจสอบ) และวันท่ี  31  ธันวำคม  2553  (ตรวจสอบแล้ว) 
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รายได้และค่าใช้จ่ ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ ยวข้องกันส าหรับงวดเก้า เดือนสิ้นสุดวันท่ี                       
30 กันยายน 2554 และ 2553 มีดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
    บริษัท อะกรฟีู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 175,620,915 171,751,056 
    บริษัท อีโตชู คอรป์อเรชั่น จ ากัด 142,442,071 165,635,252 94,866,593 118,559,818 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซพัพลาย  จ ากัด 4,788,526 9,344,500 4,048,526 6,305,500 

    บริษัท อิง เชง  จ ากัด 6,120,749 3,597,773 6,120,749 3,597,773 

               รวม 153,351,346 178,577,525 280,656,783 300,214,147 

ดอกเบี้ยรบั     

    บริษทั ซแีอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด - 373,038 - 373,038 

รำยได้อื่น     
    บริษัท อะกรฟีู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 282,500 265,300 

    บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุป๊ จ ากัด 67,500 67,500 67,500 67,500 

               รวม 67,500 67,500 552,000 532,800 

ค่ำนำยหน้ำจ่ำย     
    บริษัท อีโตชู คอรป์อเรชั่น จ ากัด 2,997,312 3,343,377 2,037,333 2,376,258 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซพัพลาย  จ ากัด 584,762 710,566 582,762 710,566 

    บริษัท อิง เชง จ ากัด 2,048,271 2,119,616 2,028,271 2,119,616 

               รวม 5,630,345 6,173,559 2,670,366 5,206,440 

ค่ำบริกำรจ่ำย     

    บริษทั อะกรีเวิลด์ จ ากัด - 658,217 - 658,217 

7. เงินลงทุนช่ัวครำว 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจ า จ านวนเงิน 105.6 ล้านบาท และ  
305.6 ล้านบาท ตามล าดับในงบการเงินรวม และจ านวนเงิน 100.0 ล้านบาท และ 300.0 ล้านบาท ตามล าดับ ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.85 - 2.35  ต่อปี (31 ธันวาคม 2553 : ร้อยละ 1.7 - 2.0 ต่อปี) 

 

 

 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันท่ี  30  กันยำยน  2554  และ  2553  (ไม่ได้ตรวจสอบ) และวันท่ี  31  ธันวำคม  2553  (ตรวจสอบแล้ว) 
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8. ลูกหนี้กำรค้ำ  

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 แยกตามอายุหนี้ท่ีค้างช าระได้ดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2553 

 ลูกหน้ีการค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                   
     ยังไม่ถึงก าหนด 8,186,211 7,228,607 23,586,863 20,713,892 
     ค้างช าระ 1 - 3 เดือน 2,052,021 897,188 2,054,021 897,188 
     ค้างช าระ 2 - 6 เดือน - 67,522 - 67,522 

     ค้างช าระเกิน 12 เดือน  285,253 - 285,253 - 

  รวมลูกหน้ีการค้า - บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน                             10,525,685 8,393,339 25,926,337 21,678,626 

ลูกหน้ีการค้า - บริษัทอื่น                   
     ยังไม่ถึงก าหนด 28,202,235 22,226,806 20,192,696 32,552,726 

     ค้างช าระ 1 - 3 เดือน 1,381,128 2,278,978 1,381,128 2,278,978 

     ค้างช าระเกิน 12 เดือน  2,751,012 2,751,012 2,751,012 2,751,012 

   รวมลูกหน้ีการค้า - บริษัทอื่น                             52,532,377 27,276,798 22,322,838 39,582,738 

   หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,751,012) (2,751,012) (2,751,012) (2,751,012) 

   ลูกหน้ีการค้า  - บริษทัอื่น - สุทธิ                             29,783,363 22,525,782 21,573,822 36,831,722 
 

9. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

งบการเงินรวม 

 บาท 

 
ราคาทุน 

ค่าเผื่อการปรับลด 
มูลค่าสินค้า สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ

 30 กันยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 กันยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 กันยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

สินค้าส าเร็จรูปและ 
   กึ่งส าเร็จรูป 291,287,132 264,095,906 (2,988,646) (1,445,769) 288,298,486 262,650,137 
วัตถุดิบและ 
   วัสดุโรงงาน 27,820,494 30,303,046 (247,181) (138,966) 27,573,313 30,164,080 
เมล็ดพันธุ์,ยา,ปุ๋ย 29,534,640 17,215,357 - (71,114) 29,534,640 17,144,243 

รวม 348,642,266 311,614,309 (3,235,827) (1,655,849) 345,406,439 309,958,460 
 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันท่ี  30  กันยำยน  2554  และ  2553  (ไม่ได้ตรวจสอบ) และวันท่ี  31  ธันวำคม  2553  (ตรวจสอบแล้ว) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 
ราคาทุน 

ค่าเผื่อการปรับลด 
มูลค่าสินค้า สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ

 30 กันยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 กันยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 กันยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

สินค้าส าเร็จรูปและ 
   กึ่งส าเร็จรูป 288,610,432 264,095,906 (2,988,646) (1,445,769) 285,621,786 262,650,137 
วัตถุดิบและ 
   วัสดุโรงงาน 27,820,494 30,303,046 (247,181) (138,966) 27,573,313 30,164,080 
เมล็ดพันธุ์,ยา,ปุ๋ย 29,534,640 17,215,357 - (71,114) 29,534,640 17,144,243 

รวม 345,965,566 311,614,309 (3,235,827) (1,655,849) 342,729,739 309,958,460 

10. ลูกหนี้ชำวไร่ - สุทธิ 

 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2553 

ลูกหนี้ชาวไร่                                        20,367,252 36,875,041 
หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                    (977,205) (690,811) 

                 สุทธิ       19,389,829 36,184,230 
 

11. เงินฝำกประจ ำท่ีติดภำระค้ ำประกัน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีเงินฝากประจ า จ านวนเงิน 14.6 ล้านบาท และ 12.5 ล้านบาท 
ตามล าดับ ซึ่งติดภาระค้ าประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
   ทุนช าระแล้ว สัดส่วน วิธีราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท) เงินลงทุน (บาท) 
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด จ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป 30,000,000 100% 23,353,658 

 
 
 
 
 
 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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13. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

                                    บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554    
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด  226,320,226  222,829,023 
ซื้อทรัพย์สิน 14,278,951  14,231,325 
รับโอนจากสินทรัพย์ท่ีไม่ใช้ในการด าเนินงาน 5,860,590  5,860,590 
จ าหน่ายและตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ (5,686)  (5,679) 
ค่าเสื่อมราคา (52,003,968)  (51,725,986) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นงวด  394,470,333  393,209,293 

ท่ีดินและอาคารของบริษัทมีมูลค่าตามบัญชีจ านวนเงิน 126.5 ล้านบาท ได้จ านองไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 15 

14. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน - สุทธิ 

 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ รวม 

รายการระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552   
     มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด 21,240,711 2,128,435 23,369,146 
     โอนเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (5,860,590) - (5,860,590) 

     ค่าเสื่อมราคา - (656,320) (656,320) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นงวด 15,380,121 1,272,095 16,852,216 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554    
     ราคาทุน 15,380,121 20,997,561 36,377,682 
     ค่าเสื่อมราคาสะสม - (16,080,268) (16,080,268) 

    ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์                    - (3,445,198) (3,445,198) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชี 15,380,121 1,472,095 16,852,216 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท จ านวนเงิน 15.2 ล้านบาท จัดเตรียมไว้ส าหรับสร้างโรงงาน        
ในอนาคต  

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ านวน 
251.3 ล้านบาท โดยมีดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวข้างต้นค้ าประกันโดย 
การจดจ านองท่ีดินและอาคารของบริษัทตามหมายเหตุ 13 

16. ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน 

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2554 ผลกระทบต่องบการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุ 5 

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ าเหน็จ ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน        
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
 

 บาท 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2554   
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 1 มกราคม  
 

23,095,012 21,822,793 
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ีย 2,359,780 2,305,971 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2554  

 

25,454,794 24,130,764 

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2554 

 บาท 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเก้าเดอืน 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 627,983 633,936 1,923,951 1,901,808 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 138,610 132,721 215,829 202,163 

รวม 

 

786,593 768,657 2,359,780 2,305,971 
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ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2554 

 บาท 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเก้าเดอืน 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ต้นทุนขาย 630,265 630,265 1,891,557 1,891,557 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 30,827 26,037 92,520 78,111 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 125,281 112,155 375,683 336,303 
 786,593 768,657 2,359,780 2,305,971 

 

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2554  
อัตราคิดลด ร้อยละ 3.56 ต่อปี 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 5 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 0 - 37.5 
อัตรามรณะ อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2540 

แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง 

17. เงินปันผลจ่ำย 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ    
0.35 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 133.4 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2553 ก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 
0.5 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 190.6 ล้านบาท จากผลการด าเนินงานปี 2552  เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2552 
บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 95.3 ล้านบาท 
โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 95.3 ล้านบาทในวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2553 อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 1,375 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบางรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 
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18. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคัญส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553ได้แก่ 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ สินค้ากึ่งส าเร็จรูป และ   
   สินค้าส าเร็จรูป 37,560,086  18,622,235  37,560,086  18,622,235 
ซื้อวัตถุดิบ 117,963,124  112,317,299  117,963,124  112,317,299 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 17,770,496  16,772,380  17,676,075  16,679,259 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 51,922,091  51,168,887  51,522,360  50,756,102 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคัญส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553ได้แก่ 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ สินค้ากึ่งส าเร็จรูป และ   
   สินค้าส าเร็จรูป (22,329,380)  59,203,057  (22,329,380)  59,203,057 
ซื้อวัตถุดิบ 424,253,112  327,954,218  424,253,112  327,954,218 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 52,660,308  57,155,002  52,382,326  56,893,045 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 157,675,972  146,645,286  156,215,623  145,405,821 
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19. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกพืชผักและผลไม้แช่แข็ง , จ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และด าเนินธุรกิจในส่วนงาน    
ทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี้ 

งบการเงินรวม      

รายละเอียดข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 มีดังน้ี  

   พันบาท 
   ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

 2552 2553 2552 2553 2552 2553 

รายได้จากการขาย                  370,714 323,193 576 1,263 371,290 344,456 
ต้นทุนขาย               (292,911) (262,320) (477) (1,606) (293,388) (263,926) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 77,803 80,873 99 (323) 77,902 80,530 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (32,626) (31,033) (33) (126) (32,659) (31,159) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 45,177 29,820 66 (269) 45,243 29,371 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     7,680 6,101 
รายได้อื่น     2,866 2,648 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง     (19,246) (20,958) 

ภาษีเงินได้     (1,586) - 

ก าไรส าหรับงวด     34,957 37,162 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 มีดังน้ี  

 พันบาท 
   ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

 2552 2553 2552 2553 2552 2553 
รายได้จากการขาย                  993,472 1,087,481 1,793 2,618 995,265 1,090,099 
ต้นทุนขาย               (817,017) (790,678) (2,176) (3,626) (819,193) (794,304) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 176,455 296,803 (383) (1,008) 176,072 295,795 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (93,393) (97,200) (144) (212) (93,537) (97,412) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 83,062 199,603 (527) (1,220) 82,535 198,383 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     16,818 15,158 
รายได้อื่น     8,818 7,411 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง     (66,017) (65,520) 
ภาษีเงินได้     (1,611) - 

ก าไรส าหรับงวด     40,543 155,432 
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 พันบาท 
   ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

 2552 2553 2552 2553 2552 2553 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ – ตามส่วนงาน      
   ณ วันที ่30 กันยายน 321,364 348,629 30,528 40,414 351,892 389,043 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ – มิได้ปันส่วน    42,578 40,852 
สินทรัพย์อื่น     838,104 899,563 
สินทรัพย์รวม     1,232,574 1,329,458 

งบการเงินเฉพาะกิจการ      

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 มีดังน้ี 

   พันบาท 
   ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

 2552 2553 2552 2553 2552 2553 
รายได้จากการขาย                  362,136 337,225 - 690 362,136 337,935 
ต้นทุนขาย               (292,911) (262,320) - (1,092) (292,911) (263,212) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 71,225 72,925 - (202) 71,225 72,521 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (28,002) (26,087) - (77) (28,002) (26,162) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 23,221 28,838 - (281) 23,221 28,357 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     5,890 2,862 
รายได้อื่น     2,929 2,772 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง     (18,008) (19,756) 

ภาษีเงินได้     (1,190) - 

ก าไรส าหรับงวด     32,822 36,237 
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รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 มีดังน้ี 

 พันบาท 
   ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

 2552 2553 2552 2553 2552 2553 
รายได้จากการขาย                  976,721 1,072,549 685 1,473 977,206 1,074,022 
ต้นทุนขาย               (817,017) (790,678) (1,181) (2,596) (818,198) (793,274) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 159,702 281,871 (296) (1,123) 159,208 280,748 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (80,779) (84,114) (59) (115) (80,838) (84,229) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 78,925 197,757 (555) (1,238) 78,370 196,519 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     12,152 12,717 
รายได้อื่น     9,018 7,258 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง     (62,090) (61,662) 
ภาษีเงินได้     (1,215) - 

ก าไรส าหรับงวด     38,235 154,832 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ – ตามส่วนงาน      
   ณ วันที ่30 กันยายน 321,362 348,629 30,528 40,414 351,892 389,043 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ – มิได้ปันส่วน    21,317 39,267 
สินทรัพย์อื่น     823,202 885,643 
สินทรัพย์รวม     1,216,211 1,313,953 

 
20. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์  เพ่ือการ     
เก็งก าไรหรือการค้า 

20.1 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเชื่อ 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อย่างไรก็ตามหากมีลูกหนี้ท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่า
อาจจะมีปัญหาด้านการช าระเงินแล้วผู้บริหารของกิจการมีนโยบายท่ีจะบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับโอกาสท่ีจะ          
เกิดความสูญเสียดังกล่าว 
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20.2 ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษัทมีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้อนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือ
ทางการเงินคุ้มครองรายการท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า ณ วันท่ี  30 กันยายน 2554 กลุ่มบริษัทมี
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง จ านวน 25.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวนเงิน 
816.9 ล้านบาท และเพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการช าระคืนดังกล่าวซึ่งจะครบก าหนดในเดือน
กันยายน 2555 และ จากการเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามสัญญาเกิดผลขาดทุนจ านวน 19.6 ล้านบาท   

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 กลุ่มบริษัทมีค่านายหน้าค้างจ่าย จ านวน 80,096 เหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีไม่ได้ท าการป้องกัน
ความเสี่ยง  

20.3 ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษัทเช่ือว่าความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะ                
ไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดังน้ันบริษัทจึงมิได้ใช้ตราสาร
อนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

20.4 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว   
ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

21. ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจเกิดขึ้นภำยหน้ำ 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 

21.1 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ท่ียังไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงินประมาณ 
90.0 ล้านบาท 

21.2 บริษัทได้ท าสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ในการใช้โปรแกรมกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญา
ดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.9 ล้านบาท 

21.3 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ าประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 8.9 ล้านบาท  

22. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด ารงไว้      
ซึ่งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.07:1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.07:1)  
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23. กำรประเมินผลกระทบของเหตุกำรณ์อุทกภัย 

ในเดือนตุลาคม 2554 ได้เกิดอุทกภัยอย่างร้ายแรงในประเทศไทย  โดยน้ าเข้าท่วมพ้ืนท่ีต่าง ๆ เป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง  และ
ยังคงมีความไม่แน่นอนว่าเหตุการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกติเม่ือใด ณ วันท่ีอนุมัติให้ออกงบการเงินระหว่างกาลนี้กลุ่มบริษัท
ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากอุทกภัยดังกล่าว อย่างไรก็ตามจากการประเมินเบ้ืองต้น ฝ่ายบริหารคาดว่าความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อฐานะการเงินของบริษัท 

24. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 
11 พฤศจิกายน 2554 


