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1. ข้อมูลทั่วไป 

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

2. มูลฐานส าหรับงบการเงินระหว่างกาลและเกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จัดท าขึ้นในรูปแบบย่อตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฏระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการ                
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องและตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 

 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้จัดท 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. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1  มกราคม 2554  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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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได้ 
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 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนีไ้ด้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 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. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

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

การน าเสนองบการเงิน  

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 

การบัญชีเกี่ยวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

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

การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ดังน้ี (ก) ต้นทุนการรื้อถอน 
การขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์  ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และมีการคิดค่าเสื่อมราคาประจ าปี                           
(ข) การก าหนดค่าเสื่อมราคา ต้องพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคัญ  
(ค) มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ต้องมีการประมาณด้วยมูลค่าท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้น หากมีอายุ     
และสภาพท่ีคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเม่ือสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุ                
การให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้นปี 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี ่ยนทันทีตามที่ก าหนดวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี ่ยนแปลงที่ระบุในมาตรฐาน        
การบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ยกเว้นการพิจารณาต้นทุนการรื้อถอน การขนย้ายและบูรณะสถานที่ซึ่งถือปฏิบัติโดย
วิธีปรับย้อนหลัง  
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4.   การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 

การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน 

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. ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก 

 บาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ก าไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ตามท่ีรายงานในงวดก่อน 783,709,305 771,459,984 
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมขึ้น (23,095,014) (21,824,793) 

ก าไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554  760,614,291 749,635,191 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554  
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมขึ้นส่งผลให้   

ต้นทุนขายเพ่ิมขึ้น 584,436 584,436 
ค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึ้น 30,847 26,037 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้น 118,022 104,896 

ก าไรลดลง 733,305 715,369 

ก าไรต่อหุ้น (ลดลง)   

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.002 0.002 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

6.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคา 

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังนี้ : 

 ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทย่อย :  

     บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วันท่ี  31  มีนาคม  2554  และ  2553  (ไม่ได้ตรวจสอบ) และวันท่ี  31  ธันวาคม  2553  (ตรวจสอบแล้ว) 
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6.   รายการธุรกิจกับกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
6.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคา (ต่อ) 

 ลักษณะความสัมพันธ์ 

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 

 

 นโยบายราคา 

รายได้จากการขายสินค้า  ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาท่ีคิดกับคู่ค้ารายอื่น 

รายได้ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกันตามสัญญา 

รายได้บริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกัน 

ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงร่วมกัน 

ค่านายหน้า อัตราร้อยละ 1.50 – 3.00 ของยอดขาย 

6.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

ลูกหน้ีการค้า     
    บริษัท อะกรฟีู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 18,014,738 15,976,965 
    บริษัท อีโตชู คอรป์อเรชั่น จ ากัด 6,508,527 4,531,292 4,674,266 1,839,614 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซพัพลาย  จ ากัด 1,668,500 1,449,210 1,594,500 1,449,210 
    บริษัท อิง เชง  จ ากัด 1,352,609 2,412,837 1,352,609 2,412,837 

               รวม 9,529,636 8,393,339 25,636,113 21,678,626 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          
    บริษัท อีโตชู คอรป์อเรชั่น จ ากัด 299,793 1,072,486 257,606 535,908 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซพัพลาย  จ ากัด 464,659 287,839 464,659 287,839 
    บริษัท อิง เชง จ ากัด 3,296,051 2,677,279 3,296,051 2,677,279 

               รวม 4,060,503 4,037,604 4,018,316 3,501,026 

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



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วันท่ี  31  มีนาคม  2554  และ  2553  (ไม่ได้ตรวจสอบ) และวันท่ี  31  ธันวาคม  2553  (ตรวจสอบแล้ว) 
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6.   รายการธุรกิจกับกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

6.3   รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

รายได้จากการขายสินค้า     
    บริษัท อะกรฟีู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 51,660,933 57,065,470 
    บริษัท อีโตชู คอรป์อเรชั่น จ ากัด 32,472,247 45,696,829 19,158,804 30,002,319 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซพัพลาย  จ ากัด 2,450,100 2,609,500 2,228,100 2,609,500 

    บริษัท อิง เชง  จ ากัด 1,361,964 1,037,445 1,361,964 1,037,445 

               รวม 36,284,311 49,343,774 74,409,801 90,714,734 

รายได้อื่น     
    บริษัท อะกรฟีู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 159,900 155,100 

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

               รวม 22,500 22,500 182,400 177,600 

ดอกเบี้ยรบั     

    บริษทั ซแีอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด - 196,336 - 196,336 

ค่านายหน้าจ่าย     
    บริษัท อีโตชู คอรป์อเรชั่น จ ากัด 718,769 951,128 453,282 598,325 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซพัพลาย  จ ากัด 301,338 374,385 301,338 374,385 

    บริษัท อิง เชง จ ากัด 613,194 715,294 613,194 715,294 

               รวม 1,633,301 2,040,807 1,367,814 1,688,004 

ค่าบริการจ่าย     

    บริษทั อะกรีเวิลด์ จ ากัด - 496,764 - 496,764 
 

7. เงินลงทุนช่ัวคราว 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจ าระยะเวลา 5 - 11 เดือน จ านวนเงิน 215.6 ล้านบาท             
(31 ธันวาคม 2553 : 305.6 ล้านบาท) อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.7 – 2.8 ต่อปี (31 ธันวาคม 2553 : ร้อยละ 1.7 – 2.0 ต่อปี) 

 

 

 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วันท่ี  31  มีนาคม  2554  และ  2553  (ไม่ได้ตรวจสอบ) และวันท่ี  31  ธันวาคม  2553  (ตรวจสอบแล้ว) 
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8. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2554 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 แยกตามอายุหนี้ท่ีค้างช าระได้ดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

 ลูกหน้ีการค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                   

     ยังไม่ถึงก าหนด 9,078,767 7,428,607 25,185,244 20,713,894 
     ค้างช าระ 1 - 3 เดือน 450,869 897,188 450,869 897,188 
     ค้างช าระ 4 - 6 เดือน - 67,544 - 67,544 

  รวมลูกหน้ีการค้า - บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน                             9,529,636 8,393,339 25,636,113 21,678,626 

ลูกหน้ีการค้า - บริษัทอื่น                   
     ยังไม่ถึงก าหนด 75,578,165 42,246,806 63,399,021 34,552,746 
     ค้างช าระ 1 - 3 เดือน 9,446,064 2,278,978 9,446,064 2,278,978 
     ค้างช าระเกิน 12 เดือน  2,751,014 2,751,014 2,751,014 2,751,014 

   รวมลูกหน้ีการค้า - บริษัทอื่น                             87,775,243 47,276,798 75,596,099 39,582,738 
   หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,751,014) (2,751,014) (2,751,014) (2,751,014) 

   รวมลูกหน้ีการค้า  - บริษัทอื่น - สุทธิ                             85,024,229 44,525,784 72,845,085 36,831,724 

9. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

งบการเงินรวม 
 บาท 

 
ราคาทุน 

ค่าเผื่อการปรับลด 
มูลค่าสินค้า สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ

 31 มีนาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

31 มีนาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

31 มีนาคม
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

สินค้าส าเร็จรูปและ 
   กึ่งส าเร็จรูป 395,934,044 264,095,906 (1,785,398) (1,445,769) 394,148,646 262,650,137 
วัตถุดิบและ 
   วัสดุโรงงาน 29,245,705 30,303,046 (254,670) (138,966) 28,991,035 30,164,080 
เมล็ดพันธุ์,ยา,ปุ๋ย 34,718,453 17,215,357 - (71,114) 34,718,453 17,144,243 

รวม 459,898,202 311,614,309 (2,040,068) (1,655,849) 457,858,134 309,958,460 
 

 

 

 

 

 

  



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วันท่ี  31  มีนาคม  2554  และ  2553  (ไม่ได้ตรวจสอบ) และวันท่ี  31  ธันวาคม  2553  (ตรวจสอบแล้ว) 
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9. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ (ต่อ) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
 

ราคาทุน 
ค่าเผื่อการปรับลด 

มูลค่าสินค้า สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ
 31 มีนาคม 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
31 มีนาคม 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
31 มีนาคม 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 

สินค้าส าเร็จรูปและ 
   กึ่งส าเร็จรูป 394,169,504 264,095,906 (1,785,398) (1,445,769) 392,384,106 262,650,137 
วัตถุดิบและ 
   วัสดุโรงงาน 29,245,705 30,303,046 (254,670) (138,966) 28,991,035 30,164,080 
เมล็ดพันธุ์,ยา,ปุ๋ย 34,718,453 17,215,357 - (71,114) 34,718,453 17,144,243 

รวม 458,133,662 311,614,309 (2,040,068) (1,655,849) 456,093,594 309,958,460 

10. ลูกหนี้ชาวไร่ – สุทธิ 

 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

ลูกหนี้ชาวไร่                                        6,144,645 36,875,041 
หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                    (730,786) (690,811) 

                 สุทธิ       5,413,859 36,184,230 

11. เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค้ าประกัน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีเงินฝากประจ า จ านวนเงิน 14.5 ล้านบาท ซึ่งติดภาระค้ าประกัน
วงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง   

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ วันท่ี 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 ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วันท่ี  31  มีนาคม  2554  และ  2553  (ไม่ได้ตรวจสอบ) และวันท่ี  31  ธันวาคม  2553  (ตรวจสอบแล้ว) 
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13. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

                                    บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการระหว่างงวดสามดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554    
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด  426,340,446  424,849,043 
ซื้อทรัพย์สิน 5,672,267  5,672,267 
รับโอนจากสินทรัพย์ท่ีไม่ใช้ในการด าเนินงาน 5,860,590  5,860,590 
จ าหน่ายสินทรัพย์ (20)  (20) 
ค่าเสื่อมราคา (14,980,343)  (14,889,138) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นงวด  422,892,940  421,492,742 

ที่ดินและอาคารของบริษัทมีมูลค่าตามบัญชีจ านวนเงิน 132.2 ล้านบาทได้จ านองและจ าน าไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน      
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 16 

14. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน – สุทธิ 

 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ รวม 

รายการระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554   
     มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด 21,240,711 2,128,435 23,369,146 
     โอนเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (5,860,590) - (5,860,590) 

     ค่าเสื่อมราคา - (216,376) (216,376) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นงวด 15,380,121 1,912,059 17,292,180 

ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2554    
     ราคาทุน 15,380,121 20,997,561 36,377,682 
     ค่าเสื่อมราคาสะสม - (15,640,304) (15,640,304) 

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

     มูลค่าสุทธิตามบัญชี 15,380,121 1,912,059 17,292,180 

ท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท จ านวน 15.4 ล้านบาท จัดเตรียมไว้ส าหรับสร้างโรงงานในอนาคต  
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ านวน 
450.3 ล้านบาท โดยมีดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวข้างต้น  ค้ าประกันโดย
การจดจ านองท่ีดินและอาคารของบริษัทตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 13 

16. ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2554 ผลกระทบต่องบการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 5 

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ าเหน็จ ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน        
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
 

 บาท 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554   
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 1 มกราคม  
 

23,095,014 21,824,793 
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ีย 733,305 715,369 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554  

 

23,828,319 22,540,162 

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554   
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 594,695 580,648 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 138,610 134,721 

รวม 

 

733,305 715,369 

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554   
ต้นทุนขาย 584,436 584,436 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 30,847 26,037 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 118,022 104,896 
 733,305 715,369 
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16. ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554  
อัตราคิดลด ร้อยละ 3.56 ต่อปี 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 5 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 0 - 37.5 
อัตรามรณะ อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2540 

แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง 
 

17. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคัญส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553ได้แก่: 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ สินค้ากึ่งส าเร็จรูป และ   
   สินค้าส าเร็จรูป (128,621,718)  (43,388,781)  (128,621,718)  (43,388,781) 
ซื้อสินค้าส าเรจ็รูป 49,896,393  54,482,758  -  - 
ซื้อวัตถุดิบ 226,222,025  146,931,594  226,222,025  146,931,594 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 15,196,719  16,871,426  15,105,514  16,800,137 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 53,541,756  46,800,918  53,120,888  46,428,648 

18. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกพืชผักและผลไม้แช่แข็ง , จ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และด าเนินธุรกิจในส่วนงาน    
ทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี้ 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 รายได้จากการขายส่งออกต่างประเทศคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 98 ของยอดรายได้จากการขายรวม 

 

 

 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วันท่ี  31  มีนาคม  2554  และ  2553  (ไม่ได้ตรวจสอบ) และวันท่ี  31  ธันวาคม  2553  (ตรวจสอบแล้ว) 

หน้า 22 
 

 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 มีดังน้ี  
งบการเงินรวม      

   พันบาท 
   ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
รายได้จากการขาย                  263,383 318,187 638 579 264,021 318,766 
ต้นทุนขาย               (233,216) (238,534) (619) (518) (233,835) (239,052) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 30,167 79,653 19 61 30,186 79,714 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (26,357) (29,040) (79) (24) (26,436) (29,064) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 3,810 50,613 (60) 37 3,750 50,650 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     1,823 4,349 
รายได้อื่น     2,981 1,996 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง     (26,789) (23,425) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด     (18,235) 33,570 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์– สุทธิ – ตามส่วนงาน      
   ณ วันที ่31 มีนาคม 347,952 375,641 30,345 29,977 378,297 405,618 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์– สุทธิ – มิได้ปันส่วน    45,996 46,196 
สินทรัพย์อื่น     900,881 861,047 

สินทรัพย์รวม     1,325,174 1,312,861 

งบการเงินเฉพาะกิจการ      
 พันบาท 
   ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

รายได้จากการขาย                  260,942 314,518 685 - 261,627 314,518 
ต้นทุนขาย               (233,216) (238,535) (619) - (233,835) (238,535) 

ก าไรขั้นต้น 27,726 75,983 66 - 27,792 75,983 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (22,824) (24,916) (60) - (22,884) (24,916) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 4,902 51,067 6 - 4,908 51,067 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     1,823 3,997 
รายได้อื่น     3,082 1,609 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง     (24,991) (21,901) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด     (15,178) 34,772 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์– สุทธิ – ตามส่วนงาน      
   ณ วันที ่31 มีนาคม 347,952 375,641 30,345 29,977 378,297 405,618 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์– สุทธิ – มิได้ปันส่วน    44,595 44,420 
สินทรัพย์อื่น     892,481 848,543 
สินทรัพย์รวม     1,315,373 1,298,581 
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19. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์   
เพ่ือการเก็งก าไรหรือการค้า 

19.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อ 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อย่างไรก็ตามหากมีลูกหนี้ท่ีบริษัทคาดว่าอาจจะมี
ปัญหาด้านการช าระเงินแล้วผู้บริหารของกิจการมีนโยบายท่ีจะบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับโอกาสท่ีจะ          
เกิดความสูญเสียดังกล่าว 

19.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเส่ียง 

กลุ่มบริษัทมีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้อนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือ
ทางการเงินคุ้มครองรายการท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2554 กลุ่มบริษัทมี
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง จ านวน 11.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวนเงิน 
349.2 ล้านบาท และเพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการช าระคืนดังกล่าวซึ่งจะครบก าหนดในเดือน
มีนาคม 2555 และ จากการเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามสัญญาเกิดผลก าไรจ านวน 4.5 ล้านบาท   

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีค่านายหน้าค้างจ่าย จ านวน 118,772 เหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีไม่ได้ท าการป้องกัน
ความเสี่ยง  

19.3 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษัทเช่ือว่าความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะ                
ไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดังน้ันบริษัทจึงมิได้ใช้ตราสาร
อนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

19.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว   
ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
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20. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้า 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 

20.1 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ท่ียังไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงินประมาณ 
90.0 ล้านบาท 

20.2 บริษัทได้ท าสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ในการใช้โปรแกรมกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญา
ดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.9 ล้านบาท 

20.3 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ าประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 8.9 ล้านบาท  

21. การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด ารงไว้      
ซึ่งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.08:1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.08:1)  

22. เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

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 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 
13 พฤษภาคม 2554 


