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1. มูลฐานส าหรับงบการเงินระหว่างกาลและเกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาลรวม 

 งบการเงินระหว่างกาล รวมและงบการเงินระหว่างกาล เฉพาะกิจการ นี้ได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปใน
ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ .2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก (คือ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นแล ะงบกระแสเงินสด) ได้จัดท าให้เป็นแบบท่ีสมบูรณ์ให้สอดคล้องกับการตีความ และแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    
ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่องงบการเงินระหว่างกาล และเพ่ิมหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 งบการเงินระหว่างกาล รวมและงบการเงินระหว่างกาล เฉพาะกิจการ นี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงิน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2551 โดยเน้นการให้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์
ใหม่ๆเพ่ือไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว  ดังน้ันงบการเงินระหว่างกาลนี้ควรต้องอ่านควบคู่
กับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยก าหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการ
และก าหนดสมมติฐานท่ีเกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และ หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วันท่ีในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนอ     
งบการเงินดังกล่าว ตัว เลขท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดท าตัวเลขประมาณ
การขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งท่ีได้กระท าไปในปัจจุบันอย่างดีท่ีสุดแล้ว 

งบการเงินระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะ
ได้เปิดเผยเป็นอย่าง อื่นในนโยบายการบัญชี 

งบการเงินรวม ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  คือ 
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน  

รายการบัญชีท่ีส าคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยท่ีรวมในงบการเงินระหว่างกาลรวมได้หักกลบลบกันแล้ว 

2. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญและวิธีการค านวณในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 เช่นเดียวกับท่ีใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551  
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 12/2552 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับ
มาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  ดังน้ันการอ้างอิงเลขมาตรฐานการบัญชีใน  
งบการเงินนี้ได้ถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับดังกล่าว 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 86/2551 และ 16/2552 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550)  การด้อยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและ 

  การด าเนินงานท่ียกเลิก 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการบันทึกสิทธิการเช่า 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 25 52 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมิน
แล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการบันทึก
สิทธิการเช่า และแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท ส่วนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  36 (ปรับปรุง  2550) ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน  

ข) มาตรฐานการบัญชีท่ียังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

  วันท่ีมีผลบังคับใช้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 การบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
1 มกราคม 2555 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 
(ปรับปรุง 2550) 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 1 มกราคม 2554 

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีท้ังสามฉบับ
ดังกล่าว 
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4. รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

4.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคา 

 ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทย่อย :  

     บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน :  
      บริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
      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 

 

 นโยบายราคา 

รายได้จากการขายสินค้า  ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาท่ีคิดกับคู่ค้ารายอื่น 

รายได้ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกันตามสัญญา 

รายได้บริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกัน 

ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงร่วมกัน 

ค่านายหน้า อัตราร้อยละ 1.50 – 3.00 ของยอดขาย 

เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี 

4.2 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551  30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551 
ลูกหน้ีการค้า        
บริษัทย่อย         
  บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด -  -  16,198,825  17,520,430 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
  บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 13,183,404  9,002,795  12,157,543  7,330,073 
  บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 8,477,250  9,004,700  8,477,250  8,860,700 
  บริษัท อิงเชง จ ากัด 1,089,541  4,790,400  1,089,541  4,790,400 
               รวม 22,750,195  22,797,895  21,724,334  20,981,173 
               รวมทัง้ส้ิน 22,750,195  22,797,895  37,923,159  38,501,603 
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4.2 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551  30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551 
ดอกเบี้ยค้างรับ        
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
  บริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว                     

อินเตอร์ฟูดส์  จ ากัด 65,445  132,708  65,445  132,708 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว        
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
  บริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว             

อินเตอร์ฟูดส์  จ ากัด 24,500,000  24,500,000  24,500,000  24,500,000 

ในปี 2548 บริษัทท าสัญญาใหกู้้ยืมระยะยาวกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (บริษัท ซ ีแอนด ์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด) จ านวนเงิน 
24.5 ล้านบาท มีก าหนดจ่ายช าระคืนเงินต้ นท้ังจ านวนภายในเดือนมิถุนายน  2553 โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี               
จ่ายดอกเบ้ียทุกวันสิ้นเดือน  เงินให้กู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดย บริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่             
ในบริษัท ซี แอนด์  ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด และนายนิรันดร์ พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการของบริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว     
อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551  30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551 
ค่านายหน้าค้างจ่าย             
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
  บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,357,615  651,136  1,253,384  434,399 
  บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 1,142,930  945,489  1,142,930  945,489 
  บริษัท อิง เชง จ ากัด 1,217,747  1,939,363  1,217,747  1,939,363 
               รวม 3,718,292  3,535,988  3,614,061  3,319,251 
เงินประกัน        
บริษัทย่อย         
  บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด -  -  30,000  30,000 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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4.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันส าหรับงวด สามเดือนสิ้นสุดวันท่ี  30 มิถุนายน
2552 และ 2551 มีดังน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2552  2551  2552  2551 
รายได้จากการขายสินค้า        

บริษัทย่อย         

  บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด -  -  46,110,152  43,304,541 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        

  บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 57,101,128  56,026,275  51,277,696  48,687,360 
  บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 2,260,000  1,162,300  2,260,000  1,099,300 
  บริษัท อิง เชง  จ ากัด 1,096,866  3,828,098  1,096,866  3,199,956 
               รวม 60,457,994  61,016,673  54,634,562  52,986,616 
               รวมทัง้ส้ิน 60,457,994  61,016,673  100,744,714  96,291,157 

รายได้อื่น        

บริษัทย่อย         

  บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด -  -  155,100  155,100 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        

  บริษัท ซี.ท.ี พรอสเพอร์กรุ๊ป  จ ากัด 22,500  22,500  22,500  22,500 
               รวม 22,500  22,500  177,600  177,600 

ดอกเบี้ยรับ        

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        

  บริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด 198,517  197,974  198,517  197,974 

ค่านายหน้า        
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
  บริษัท อีโตช ูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,139,798  1,297,855  1,035,076  1,140,942 
  บริษัท พ ีพี ฟูดส ์ซัพพลาย  จ ากัด 291,809  671,737  291,809  671,737 
  บริษัท อิง เชง จ ากัด 669,865  441,126  669,865  441,126 
               รวม 2,101,472  2,410,718  1,996,750  2,253,805 
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4.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

รายได้และค่าใช้จ่าย ระหว่างบริษัท  บริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันส าหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี  30 มิถุนายน
2552 และ 2551 มีดังน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2552  2551  2552  2551 
รายได้จากการขายสินค้า        

บริษัทย่อย         

  บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด -  -  97,596,467  87,867,160 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        

  บริษัท ซี แอนด์ ดับบลิวอินเตอร์ฟูดส์  จ ากัด -  1,600  -  - 

  บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 88,399,406  91,273,349  73,157,444  71,501,801 
  บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 5,942,500  4,027,500  5,690,500  3,964,500 
  บริษัท อิง เชง  จ ากัด 1,746,658  5,455,403  1,096,866  4,827,261 
               รวม 96,088,564  100,757,852  79,944,810  80,293,562 
               รวมทัง้ส้ิน 96,088,564  100,757,852  177,541,277  168,160,722 

รายได้อื่น        

บริษัทย่อย         

  บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด -  -  310,200  310,200 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        

  บริษัท ซี.ท.ี พรอสเพอร์กรุ๊ป  จ ากัด 45,000  45,000  45,000  45,000 
               รวม 45,000  45,000  355,200  355,200 

ดอกเบี้ยรับ        

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        

  บริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด 394,853  395,949  394,853  395,949 

ค่านายหน้า        
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
  บริษัท อีโตช ูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,774,299  1,840,331  1,479,984  1,434,712 
  บริษัท พ ีพี ฟูดส ์ซัพพลาย  จ ากัด 723,405  1,097,097  723,405  1,097,097 
  บริษัท อิง เชง จ ากัด 1,250,259  689,337  1,250,259  689,337 
               รวม 3,747,963  3,626,765  3,453,648  3,221,146 

ค่าบริการ        
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
  บริษัท อะกรีเวิลด์ จ ากัด -  1,214,134  -  1,214,134 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551  30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551 

เงินสด 110,186  116,343  100,186  106,343 
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน 815,758  1,336,350  -  - 
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 172,769,812  107,749,668  159,636,475  90,383,262 
เงินฝากประเภทประจ าอายุไม่เกิน 3 เดือน 135,501,466  5,440,729  130,000,000  - 
       รวม 309,197,222  114,643,090  289,736,661  90,489,605 

เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบ้ียถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.25 – 1.75 ต่อปี (ปี 2551: ร้อยละ 0.25 - 4.00 ต่อปี) 

6. เงินลงทุนช่ัวคราว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจ า จ านวนเงิน 140.0 ล้านบาท 
ซึ่งมีอายุ 5 - 6 เดือน อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.80  - 4.00 ต่อปี  

7. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 แยกตามอายุหนี้ท่ีค้างช าระได้ดังน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551  30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551 

 ลูกหนี้การค้า – บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                      
     ยังไม่ถึงก าหนด 15,804,945  12,780,947  30,977,909  28,514,619 
     ค้างช าระ 1 – 3 เดือน 728,000  5,756,998  728,000  5,727,034 
     ค้างช าระ 4 – 6 เดือน  3,430,500  1,482,750  3,430,500  1,482,750 
     ค้างช าระ 7 – 12 เดือน  2,786,750  2,777,200  2,786,750  2,777,200 
  รวมลูกหนี้การค้า – บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                             22,750,195  22,797,895  37,923,159  38,501,603 

ลูกหนี้การค้า – บริษัทอื่น                      
     ยังไม่ถึงก าหนด 95,969,080  51,639,847  79,190,551  39,672,616 
     ค้างช าระ 1 – 3 เดือน 4,403,839  6,228,505  2,342,259  6,228,505 
     ค้างช าระ 4 – 6 เดือน -  3,130,719  -  3,130,719 
     ค้างช าระเกิน 12 เดือน  2,751,014  2,751,014  2,751,014  2,751,014 
   รวมลูกหนี้การค้า – บริษัทอื่น  103,123,933  63,750,085  84,283,824  51,782,854 
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,751,014)  (2,751,014)  (2,751,014)  (2,751,014) 
   ลูกหนี้การค้า – บริษัทอื่น – สุทธิ 100,372,919  60,999,071  81,532,810  49,031,840 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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หน้า 18    

 

8. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าสินค้า สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ
 30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 

สินค้าส าเร็จรูปและ 
   กึ่งส าเร็จรูป 303,113,037  294,365,295 (1,177,306) (2,207,779) 301,935,731  292,157,516 
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน 30,199,203  29,095,336 (1,153,794) (427,723) 29,045,409 28,667,613 
เมล็ดพันธุ์,ยา,ปุ๋ย 27,698,972  32,455,814  (94,301) (94,301) 27,604,671  32,361,513 

รวม 361,011,212  355,916,445  (2,425,401) (2,729,803) 358,585,811  353,186,642 

9. ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ 

 บาท  

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551 

ลูกหนี้ชาวไร่                                        29,652,531  27,278,068 
หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                    (704,823)  (711,521) 

   ลูกหนี้ชาวไร่ – สุทธิ                                    28,947,708  26,566,547 

10. เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค้ าประกัน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทย่อยมีเงินฝากประจ า จ านวนเงิน 14.3 ล้านบาทและ 
14.2 ล้านบาทตามล าดับ ซึ่งติดภาระค้ าประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง   

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

   ทุนช าระแล้ว สัดส่วน วิธีราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท) เงินลงทุน (บาท) 
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด จ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป 30,000,000 100% 23,353,658 

 
 
 

 

 
 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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12. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธิ      

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552    
ราคาตามบัญชีต้นงวด – สุทธิ 487,280,190  487,046,365 
ซื้อทรัพย์สิน 13,884,000  13,878,682 
จ าหน่ายทรัพย์สิน (5,438)  (5,438) 
ค่าเสื่อมราคา (37,866,056)  (37,760,374) 
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด – สุทธ ิ 463,292,696  463,159,235 

ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทมูลค่าตามบัญชีจ านวนเงิน 152.7  ล้านบาทได้จ านอง และจ าน าไว้เป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินบางส่วน ตามหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินระหว่างกาลข้อ 15 

13. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน – สุทธิ 
 บาท  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551 

ท่ีดิน                                        16,107,988  16,107,988 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5,741,997  5,741,997 

                 รวม 21,849,985  21,849,985 
หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย ์                   (3,445,198)  (3,445,198) 

    สินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน – สุทธิ       18,404,787  18,404,787 

ท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท  จ านวน 16.1 ล้านบาท (ปี 2551 : 13.4 ล้านบาท ) เพ่ือจัดเตรียมไว้ส าหรับ
สร้างโรงงานในอนาคต 
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14. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  - สุทธิ 
 บาท 
 งบการเงินรวมและ     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552  
     มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด 520,422 
     หัก   ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวด (180,412) 
     มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นงวด 340,010 

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2552  
     ราคาทุน 1,690,810 
     หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (1,350,800) 
     มูลค่าสุทธิตามบัญชี 340,010 

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2552  และ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2551 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินจ านวน 420 ล้านบาท และ 540 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ  MOR ต่อปี วงเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวข้างต้นค้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างและจ าน าเครื่องจักร        
ของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 12 

16. ทุนเรือนหุ้น 

 ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2552 ผู้ถือหุ้นมีมติดังน้ี 
- ใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 346,497,096 บาท(หุ้นสามัญจ านวน 346,497,096 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  1 บาท)

เป็น 346,496,592บาท (หุ้นสามัญจ านวน 346,496,592 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษัทได้น าไปจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2552 

- ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน จ านวน 34,649,659 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  346,496,592 บาท(หุ้นสามัญจ านวน 
346,496,592 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 381,146,251 บาท (หุ้นสามัญจ านวน 381,146,251 หุ้น มูลค่าหุ้นละ       
1 บาท) บริษัทได้น าไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2552 

 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2552 บริษัทจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่   (เศษปัดท้ิง) 
คิดเป็นจ านวนหุ้นปันผล 34,649,133 หุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 34,649,133 บาท มีผลให้ทุนท่ีออกและช าระแล้วเพ่ิมขึ้นเป็น 381,145,725 บาท (หุ้นสามัญจ านวน 
381,145,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษัทได้น าไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2552 
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17. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรทุนส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไร สุทธิประจ าปี  
หลังหักผลขาดทุนสะสมต้นปี (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองดังกล่าวมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน          
ทุนส ารองนี้ไม่อาจน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

18. เงินปันผล 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2552  ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลและ              
หุ้นปันผล  โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 346,496,592 หุ้น เป็นจ านวนเงิน     
103,947,503 บาท จากผลการด าเนินงานปี 2550-2551 ของบัตรส่งเสริมเลขท่ี  1465/2542 และจ่ายหุ้นปันผลให้กับ         
ผู้ถือหุ้น เดิมในอัตราส่วน  10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ (เศษปัดท้ิง) คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
จ านวนหุ้นปันผล 34,649,133 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 34,649,133 บาท จากผลการด าเนินงานปี 
2550-2551 ของบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1465/2542 โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลดังกล่าวเม่ือวันท่ี                
29  พฤษภาคม  2552 อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 1,475 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบางรายเนื่องจาก                   
ขาดคุณสมบัต ิ

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2551 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 346,496,592 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 103,947,478 บาท จากผลการด าเนินงานปี 2548 - 2550 
ของบัตรส่งเสริมเลขท่ี 1465/2542 โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2551 

19. ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานท่ีแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนเป็นก าไรต่อหุ้นค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับงวดด้วย
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยท่ีถ่วงน้ าหนักในระหว่างงวด โดยได้มีการปรับจ านวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนท่ีเปลี่ยนไปของ
จ านวนหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการการจ่ายหุ้นปันผลในระหว่างงวดตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ข้อ 18 โดยให้ถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับ งวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2551 ได้ค านวณขึ้นใหม่เพ่ือให้
สามารถเปรียบเทียบได้กับก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของงวดปัจจุบัน 
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20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคัญได้แก่ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 

การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ สินค้ากึ่งส าเร็จรูป และ   
   สินค้าส าเร็จรูป 22,434,377  70,258,648  37,226,061  70,258,648 
ซื้อวัตถุดิบ 105,930,155  67,223,666  105,930,155  67,223,666 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 22,803,688  21,510,456  22,750,493  21,416,284 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 43,999,198  41,854,170  42,966,883  40,944,070 

 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 

การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ สินค้ากึ่งส าเร็จรูป และ   
   สินค้าส าเร็จรูป (8,028,015)  44,286,798  6,763,669  44,286,798 
ซื้อวัตถุดิบ 229,776,058  177,474,474  229,776,058  177,474,474 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 38,046,468  36,994,391  37,940,786  36,798,620 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 89,465,639  81,150,474  87,400,908  79,330,874 
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21. การจ าแนกข้อมูลตามส่วนงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกพืชผักและผลไม้แช่แข็ง , จ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป  และด าเนิน
ธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน       
ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี้ 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 มีดังน้ี 

งบการเงินรวม              

 บาท 
 ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

รายได้จากการขาย                  426,144,844 1,340,325 427,485,169 
ต้นทุนขาย               (258,378,689) (1,551,832) (259,930,521) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 167,766,155 (211,507) 167,554,648 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (34,832,823) (117,687) (34,950,510) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 132,933,332 (329,194) 132,604,138 
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น   2,944,877 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง   (22,243,724) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้   113,305,291 
ภาษีเงินได้   (632,237) 
ก าไรสุทธ ิ   112,673,054 

 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 มีดังน้ี 

งบการเงินรวม          

 บาท 
 ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

รายได้จากการขาย                  384,089,160 - 384,089,160 
ต้นทุนขาย               (264,588,279) - (264,588,279) 

ก าไรขั้นต้น 119,500,881 - 119,500,881 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (36,322,771) - (36,322,771) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 83,178,110 - 83,178,110 
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น   14,167,753 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง   (20,391,345) 
ก าไรสุทธ ิ   76,954,518 
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รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 มีดังน้ี 

งบการเงินรวม              
 บาท 
 ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

รายได้จากการขาย                  733,784,597 1,340,325 735,124,922 
ต้นทุนขาย               (465,575,561) (1,551,832) (467,127,393) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 268,209,036 (211,507) 267,997,529 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (64,429,645) (117,687) (64,547,332) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 203,779,391 (329,194) 203,450,197 
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น   5,610,586 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง   (44,434,813) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้   164,625,970 
ภาษีเงินได้   (1,180,142) 
ก าไรสุทธ ิ   163,445,828 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ–์สุทธิ– ตามส่วนงาน    
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 380,981,640 39,836,772 420,818,412 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ–์สุทธิ– ท่ีมิได้ปันส่วน   42,474,284 
สินทรัพย์อื่น   886,197,678 
สินทรัพย์รวม   1,349,490,374 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 มีดังน้ี                                                                                                  
งบการเงินรวม              

 บาท 
 ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

รายได้จากการขาย                  620,497,124 970,534 621,467,658 
ต้นทุนขาย               (452,572,734) (728,817) (453,301,551) 
ก าไรขั้นต้น 167,924,390 241,717 168,166,107 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (61,411,373) (96,055) (61,507,428) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 106,513,017 145,662 106,658,679 
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น   12,726,395 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง   (40,392,046) 
ก าไรสุทธ ิ   78,993,028 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ–์สุทธิ– ตามส่วนงาน    
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 433,989,019 38,745,780 472,734,799 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ–์สุทธิ– ท่ีมิได้ปันส่วน   36,968,416 
สินทรัพย์อื่น   704,148,120 
สินทรัพย์รวม   1,213,851,335 
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รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 มีดังน้ี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

 บาท 
 ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

รายได้จากการขาย 419,799,384 681,156 420,480,540 
ต้นทุนขาย (258,378,689) (1,024,582) (259,403,271) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 161,420,695 (343,426) 161,077,269 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (31,460,783) (53,620) (31,514,403) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 129,959,912 (397,046) 129,562,866 

ดอกเบ้ียรับและรายได้อื่น   3,017,861 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง   (21,380,026) 
ก าไรสุทธิ   111,200,701 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 มีดังน้ี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

 บาท 
 ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

รายได้จากการขาย 379,392,355 - 379,392,355 
ต้นทุนขาย (264,588,279) - (264,588,279) 
ก าไรขั้นต้น 114,804,076 - 114,804,076 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (32,689,806) - (32,689,806) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 82,114,270 - 82,114,270 

ดอกเบ้ียรับและรายได้อื่น   13,321,838 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง   (19,233,359) 
ก าไรสุทธิ   76,202,749 
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รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 มีดังน้ี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

 บาท 
 ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

รายได้จากการขาย 719,790,866 681,156 720,472,022 
ต้นทุนขาย (465,575,561) (1,024,582) (466,600,143) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 254,215,305 (343,426) 253,871,879 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (56,661,464) (53,620) (56,715,084) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 197,553,841 (397,046) 197,156,795 
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น   5,747,482 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง   (41,830,738) 
ก าไรสุทธ ิ   161,073,539 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ–์สุทธิ– ตามส่วนงาน    
      ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 380,981,640 39,836,772 420,818,412 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ–์สุทธิ– ท่ีมิได้ปันส่วน   42,340,823 
สินทรัพย์อื่น   871,924,405 
สินทรัพย์รวม   1,335,083,640 

 

 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 มีดังน้ี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

 บาท 

 ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 
รายได้จากการขาย 612,233,163 - 612,233,163 
ต้นทุนขาย (452,572,734) - (452,572,734) 
ก าไรขั้นต้น 159,660,429 - 159,660,429 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (53,825,556) - (53,825,556) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 105,834,873 - 105,834,873 
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น   11,454,620 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง   (37,783,579) 

ก าไรสุทธ ิ   79,505,914 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ–์สุทธิ– ตามส่วนงาน    
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 433,989,019 38,745,780 472,734,799 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ–์สุทธิ– ท่ีมิได้ปันส่วน   36,621,563 
สินทรัพย์อื่น   700,029,860 

สินทรัพย์รวม   1,209,386,222 
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22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสาร        
อนุพันธ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือการค้า 

22.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือคือ ความเสี่ยงท่ีคู่สัญญา อาจไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญาซึ่ง ท าให้บริษัทเกิด
ความเสียหายทางการเงินได้ สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ ได้แก่ ลูกหนี้การค้า และเงิน
ให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน   

 ลูกหนี้การค้า ในปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการให้สินเช่ือท่ีระมัดระวังและมีฐานลูกค้าท่ี
หลากหลาย ดังน้ันบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจากการเก็บหนี้
นอกเหนือจากจ านวนท่ีได้ตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีแล้ว 

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือโดยก าหนดวงเงิน
สินเช่ือ ระยะเวลาการให้สินเช่ือท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีบุคคลและบริษัทเป็นผู้ค้ าประกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 
บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน จ านวนเงิน 24.5 ล้านบาท ก าหนดจ่ายช าระคืนเงินต้นท้ัง
จ านวนภายในเดือนมิถุนายนปี 2553 โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี และก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกวันสิ้นเดือน 
เงินให้กู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยบริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน
ดังกล่าว และนายนิรันดร์ พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันดังกล่าว ฝ่ายบริหารเช่ือว่าบริษัท
สามารถเรียกช าระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวได้ครบถ้วน 

22.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเส่ียง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดย
การใช้อนุพันธ์ท่ีเป็นเครื่องมือทางการเงินคุ้มครองรายการท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า       
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทและบริษัทย่อย มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาออพช่ันกับ
ธนาคารพาณิชย์  3 แห่ง จ านวน 3.4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อจ านวนเงิน 115.9 ล้านบาท และเพ่ือเป็น
การ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการช าระคืนดังกล่าวซึ่งจะครบก าหนดในเดือนมกราคม 2553 

 ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมี ค่านายหน้าค้างจ่าย จ านวน 76,018 เหรียญสหรัฐอเมริกา           
ท่ีไม่ได้ท าการป้องกันความเสี่ยง  

22.3 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม  เนื่องจาก
สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทและบริษัทย่อยเช่ือว่าความผันผวนของ
อัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อผล การด าเนินงานและกระแส เงินสด
ของกิจการ ดังน้ันบริษัทจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 
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22.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว 
ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะยาว และเจ้าหนี้การค้า มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

23. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้า 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 

23.1 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ าประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวน
เงินประมาณ 8.9 ล้านบาท  

23.2 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ท่ียังไม่เรียกช าระเป็นจ านวน
เงินประมาณ 90 ล้านบาท 

23.3     บริษัทได้ท าสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ในการใช้โปรแกรมกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง บริษัทมีภาระ ผูกพัน
ตามสัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.3 ล้านบาท  

24. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ 

บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน  ส าหรับ งวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันท่ี                   
30 มิถุนายน 2551 ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิ
หรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามท่ีได้รายงานไปแล้ว การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้ 

 บาท 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  30  มิถุนายน  2551 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - 55,374,116 - 50,583,165 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 36,322,771 - 32,689,806 - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 11,612,422 - 10,998,073 - 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 8,778,923 1,340,000 8,235,286 1,340,000 

 

 บาท 

 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30  มิถุนายน  2551 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - 99,219,474 - 88,929,135 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 61,507,428 - 53,825,556 - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23,003,017 - 21,555,450 - 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 17,389,029 2,680,000 16,228,129 2,680,000 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วันท่ี  30  มิถุนายน  2552  และ  2551  (สอบทานแล้ว) และวันท่ี  31  ธันวาคม  2551  (ตรวจสอบแล้ว) 
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25. การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการ
ด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ณ วันท่ี  30  มิถุนายน  2552 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.07:1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.07:1)  

26. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2552 


