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1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์          
แห่งประเทศไทยในปี 2536 กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผักแช่เยือกแข็ง และจ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป                    
บริษัทมีท่ีอยู่ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ดังน้ี 

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. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี        
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547 และตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยซึ่งก าหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
ก าหนดสมมติฐานท่ีเกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สินรวมท้ังเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ี
อาจเกิดขึ้น ณ วันท่ีในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลขท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดท าตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งท่ีได้
กระท าไปในปัจจุบันอย่างดีท่ีสุดแล้ว 

งบการเงินได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน  เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็น        
อย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

งบการเงินรวมได้จัดท าขึ ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ        
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน  

รายการบัญชีท่ีส าคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยท่ีรวมในงบการเงินรวมได้หักกลบลบกันแล้ว 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) และ บริษัทย่อย คือ บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด  
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3. กำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ 
ระหว่างปี 2553 และ2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัทและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 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 
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 มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่ม
บริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 4  

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

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 าเสนอ             
งบการเงิน ภายใต้ข้อก าหนดของมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบด้วย 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
 งบกระแสเงินสด 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ท้ังน้ีเป็นผลให้กลุ่มบริษัทแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นท้ังหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
และแสดงการเปลี่ยนแปลงท้ังหมดท่ีไม่ใช่ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก่อนหน้านี้การเปลี่ ยนแปลง
ท้ังหมดดังกล่าวแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

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 ต้องพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่ างหากจากกันเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคัญ   
(ค) มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ต้องมีการประมาณด้วยมูลค่าท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้น หากมีอายุ       

และสภาพท่ีคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเม่ือสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุ                
การให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้นปี 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี ่ยนทันทีตามที่ก าหนดวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี ่ยนแปลงที่ระบุในมาตรฐาน        
การบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ยกเว้นการพิจารณาต้นทุนการรื้อถอน การขนย้ ายและบูรณะสถานที่ซึ่งถือปฏิบัติโดย
วิธีปรับย้อนหลัง 
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4. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

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 ตามท่ีรายงานในปีก่อน 783,709,305 771,459,984 
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมขึ้น (23,095,014) (21,824,793) 

ก ำไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2554  760,614,291 749,635,191 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม  2554 

 บาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมขึ้นส่งผลให้   
ต้นทุนขายเพ่ิมขึ้น 2,521,981 2,521,981 
ค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึ้น 123,388 104,149 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้น 500,928 448,421 

ก ำไรลดลง 3,146,297 3,074,551 

ก าไรต่อหุ้นลดลง   

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.008 0.008 
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6. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินของกลุ่มบริษัทมีดังน้ี 
 

6.1  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง                   
ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 
 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค้ าประกัน” 
ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

6.2  ลูกหนี้ 

ลูกหนี้แสดงในราคาท่ีระบุไว้ในใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 

6.3 ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้เท่ากับจ านวนท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ชาวไร่ไม่ได้ 
ท้ังนี้โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ในปัจจุบัน  หนี้สูญท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือสามารถระบุได้   

 

6.4 สินค้ำคงเหลือ  

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนของสินค้าค านวณโดยวิธี     
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น       
ค่าภาษีอากร ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินท่ีได้รับคืนจากการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 
ประกอบด้วย  ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการ ผลิตซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การ
ด าเนินงานตามปกติ  มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ี
จ าเป็นเพ่ือให้สินค้านั้นส าเร็จรูปและค่าใช้จ่ายในการขาย 

ณ วันสิ้นปีบริษัทจะพิจารณาสภาพของสินค้าส าเร็จรูป เพ่ือพิจารณาประกอบว่าจ านวนเงินค่าเผ่ือสินค้าเสื่อมสภาพท่ีตั้ง
ไว้เพียงพอและเหมาะสมแล้ว  

6.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยหมายถึงบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงท้ังทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิ    
ในการออกเสียงท้ังหมด หรือมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานของบริษัทย่อย  บริษัทย่อย
ดังกล่าวได้ถูกน ามารวมในการจัดท างบการเงิน โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ีบริษัทใหญ่มีอ านาจควบคุม จนถึงวั นท่ีบริษัทย่อย
ดังกล่าวได้ขายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษัท ตลอดจนก าไรขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นได้ตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว นโยบายการบัญชีส าหรับบริษัทย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือใช้นโยบายบัญชีเดียวกับกลุ่มบริษัทใน    การ
จัดท างบการเงินรวม 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน 
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6.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ (ต่อ) 

6.6 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นท่ีดินแสดงในงบดุลด้วยราคาทุนเดิม
หักค่าเสื่อมราคาสะสม 
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังน้ี 

 จ านวนปี 
อาคาร 20 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5-10 
ยานพาหนะ 5 
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งส านักงาน 5 

เม่ือมีการขายหรือเลิกใช้งานสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้น          
ออกจากบัญชีและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์เหล่านั้นในงบก าไรขาดทุน 

อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุนโดยท่ียังไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคาจนกระท่ัง
สินทรัพย์นั้นจะแล้วเสร็จและพร้อมท่ีจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 

6.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม บริษัทคิดค่า ตัดจ าหน่าย
ส าหรับสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ (3 – 5 ปี) 

6.8 สัญญำเช่ำกำรเงิน 

สัญญาเช่าทรัพย์สินท่ีผู้ให้เช่าโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ท่ีมีนัยส าคัญในการเป็นเจ้าของไปยังผู้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญา
เช่าทางการเงิน โดยผู้เช่าจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินด้วยจ านวนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต่ า
ท่ีต้องจ่ายตามสัญญา หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ค่าเช่าจ่ายในแต่ละงวดจะแบ่งเป็นส่วนท่ี
เป็นดอกเบ้ียและส่วนท่ีเป็นการช าระหนี้สิน โดยดอกเบ้ียแต่ละงวดจะค านวณโดยใช้อัตราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายุของหนี้สิน 
ส่วนค่าเช่าสุทธิจากดอกเบ้ียจะน าไปลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจะบันทึกในงบก าไรขาดทุน
ตลอดอายุสัญญาเช่า ทรัพย์สินท่ีเสื่อมสภาพได้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน 

6.9 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษัทได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อาจจะไม่ได้รับคืนหรือเม่ือ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยท่ีการประเมินจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทได้รับรู้รายการขาดทุนจากการ    ด้อย
ค่าในงบก าไรขาดทุน กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนๆ โดย
บันทึกเป็นรายได้อื่นเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หมดไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไป
ในทางท่ีลดลง 
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6.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ (ต่อ) 

6.10 รำยกำรบัญชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษัทแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการและแปลงค่า
สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และท่ีเกิดการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกทันทีในงบก าไรขาดทุน 

6.11 ประมำณกำรหนี้สิน   

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแนข่องภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ
จากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหล
ออกของทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะ
ได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเม่ือการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเม่ือได้จ่ายช าระประมาณ
การหนี้สินไปแล้ว 

6.12 กำรรับรู้รำยได้ 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายเม่ือมีการส่งมอบและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปยังลูกค้าแล้ว 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของสินทรัพย์ 

6.13 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักท่ีช าระแล้วในระหว่างปี
ของแต่ละปี 

6.14 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจ า           
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น หนี้สินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้ 
ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งนโยบายบัญชีเฉพาะรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 

6.15 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท        
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น      
บริษัทย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง    
บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับบริษัท 
ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษัท ตลอดท้ังสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทค านึงถึงเนื้อหา      
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
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7. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

7.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังน้ี : 

 ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

บริษัทย่อย :  

     บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน :  
      บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว 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. พรอสเพอร์ 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 
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7.  รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

7.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังน้ี 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ลูกหนี้กำรค้ำ     
      บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 14,700,869 15,976,965 
      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 2,368,964 4,531,292 1,385,130 1,839,614 
      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด - 1,449,210 - 1,449,210 
      บริษัท อิง เชง  จ ากัด 2,886,871 2,412,837 2,886,871 2,412,837 

               รวม 5,255,835 8,393,339 18,972,870 21,678,626 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย          
      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1,039,502 1,072,486 679,720 535,908 
      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 300,841 287,839 300,841 287,839 
      บริษัท อิง เชง จ ากัด 2,953,362 2,677,279 2,953,362 2,677,279 

               รวม 4,293,705 4,037,604 3,933,923 3,501,026 

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

7.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 
2553  มีดังน้ี 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
      บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 235,649,353 229,871,281 
      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 174,503,294 202,234,102 116,078,044 135,775,204 
      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 4,788,526 11,804,610 4,048,526 8,765,610 
      บริษัท อิง เชง  จ ากัด 9,448,266 5,489,709 9,448,266 5,489,709 

               รวม 188,740,086 219,528,421 365,224,189 379,901,804 
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7. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
7.3    รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

รำยได้อื่น     
      บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 646,800 620,400 
      บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากัด 90,000 90,000 90,000 90,000 

               รวม 90,000 90,000 736,800 710,400 

ดอกเบี้ยรับ     
      บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว  
       อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด  - 373,038 - 373,038 

ค่ำนำยหน้ำจ่ำย     
       บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 3,703,427 4,158,872 2,520,346 2,797,542 
       บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 783,971 898,635 783,971 898,635 
       บริษัท อิง เชง จ ากัด 2,852,860 2,814,850 2,852,860 2,814,850 

               รวม 7,340,258 7,872,357 6,157,177 6,511,027 

ค่ำบริกำรจ่ำย     
       บริษัท อะกรีเวิลด์ จ ากัด - 658,217 - 658,217 

 

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด    
 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินสด 116,619 129,716 111,619 124,716 
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน 424,680 138,401 - - 
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 261,230,622 180,275,779 242,671,402 159,413,937 

       รวม 261,771,921 180,543,896 242,783,021 159,538,653 

เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบ้ียถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.75 ต่อปี (ปี 2553: ร้อยละ 0.25 ต่อปี) 

9. เงินลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนช่ัวคราวได้แก่เงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจ ามีอายุ 4 - 11 เดือน อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.6 - 4.35 ต่อปี            (ปี 
2553: ร้อยละ 1.7 – 2.0 ต่อปี) 
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10. ลูกหนี้กำรค้ำ  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายุหนี้ท่ีค้างช าระได้ดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

 ลูกหนี้การค้า - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                   
     ยังไม่ถึงก าหนด 4,691,081 7,428,607 18,408,116 20,713,894 
     ค้างช าระ 1 - 3 เดือน 564,754 897,188 564,754 897,188 
     ค้างช าระ 4 - 6 เดือน - 67,544 - 67,544 

  รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                             5,255,835 8,393,339 18,972,870 21,678,626 

ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น                   
     ยังไม่ถึงก าหนด 49,049,348 42,246,806 34,945,662 34,552,746 
     ค้างช าระ 1 - 3 เดือน 738,100 2,278,978 738,100 2,278,978 
     ค้างช าระเกิน 12 เดือน  2,751,014 2,751,014 2,751,014 2,751,014 

   รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น                             52,538,462 47,276,798 38,434,776 39,582,738 
 หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,751,014) (2,751,014) (2,751,014) (2,751,014) 

   รวมลูกหนี้การค้า  - บริษัทอื่น - สุทธิ                             49,787,448 44,525,784 35,683,762 36,831,724 
 

11. สินค้ำคงเหลือ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าสินค้า สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

สินค้าส าเร็จรูปและ 
   กึ่งส าเร็จรูป 280,788,803 264,095,906 (6,092,617) (1,445,769) 274,696,186 262,650,137 
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน 32,036,954 30,303,046 (263,802) (138,966) 31,773,152 30,164,080 

เมล็ดพันธุ์,ยา,ปุ๋ย 29,788,256 17,215,357 - (71,114) 29,788,256 17,144,243 

รวม 342,614,013 311,614,309 (6,356,419) (1,655,849) 336,257,594 309,958,460 
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12. ลูกหนีช้ำวไร่  
 

 บาท 

 2554 2553 

ลูกหนี้ชาวไร่                                        29,832,380 36,875,041 
หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                    (1,010,424) (690,811) 

                 สุทธิ       28,821,956 36,184,230 

13. เงินฝำกประจ ำท่ีติดภำระค้ ำประกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทย่อยมีเงินฝากประจ า จ านวนเงิน 14.7 ล้านบาท และ 14.5  ล้านบาท ตามล าดับ                  
ซึ่งติดภาระค้ าประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง   

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

   ทุนช าระแล้ว สัดส่วน วิธีราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท) เงินลงทุน (บาท) 

บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง  จ ากัด จ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป 30,000,000 100.0    23,353,658 
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15. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์     
 

งบกำรเงินรวม บาท 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เครื่องจักร                
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ 

เครื่องตกแต่ง
ส านักงาน 

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องจักร 

ระหว่างติดต้ัง รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553        
     ราคาทุน 110,493,651 440,462,450 706,096,954 41,505,073 22,912,181 7,314,641 1,328,784,950 
     หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (241,316,206) (575,926,975) (31,514,952) (20,564,326)  - (875,630,160) 
           การด้อยค่าของสินทรัพย์ - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชี  104,185,950 199,146,244 126,724,781 9,990,121 2,347,855 7,314,641 449,709,592 

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554       
     มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี  104,185,950 199,146,244           126,724,781 9,990,121 2,347,855 7,314,641 449,709,592 
     บวก ซื้อสินทรัพย์ -                   1,073,376             12,679,334 - 572,363 10,147,618 24,472,691 
              โอนเข้า(ออก) - 4,823,618 10,254,303 - - (15,077,921) - 
     หัก    จ าหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์                 - - (4,971) - (785) - (5,756) 
               ค่าเสื่อมราคา  - (26,187,902) (35,914,995) (3,974,002) (900,716) - (66,977,615) 

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

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554        
     ราคาทุน 110,493,651 446,359,443 727,210,205 41,505,073 22,624,902 2,384,338 1,350,577,612 
    หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (267,504,107) (610,026,555) (35,488,954) (20,606,185) - (939,933,502) 
          การด้อยค่าของสินทรัพย์              - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 

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



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)   
วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 

    หน้า  23 

 
 

15. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
                                                               

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร     บาท 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ
เครื่องตกแต่ง
ส านักงาน 

อาคารระหว่าง
ก่อสร้าง 

และเครื่องจักร 
ระหว่างติดต้ัง รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553        
     ราคาทุน 110,493,651 440,462,450 706,096,954            39,726,073 21,794,955 7,314,641 1,325,888,724 
     หัก   ค่าเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (241,316,206) (575,926,975)         (31,184,497) (19,489,958) -     (874,225,337) 
             ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ - - (3,445,198) - - -        (3,445,198) 

    มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
104,185,950 199,146,244 126,724,781            8,541,576            2,304,997                7,314,641 

      
448,218,189 

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554    
     มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี  104,185,950 199,146,244         126,724,781              8,541,576 2,304,997 7,314,641 448,218,189 
    บวก ซื้อสินทรัพย์ 

-                   1,073,376 
                    

12,679,334 -   524,737     10,147,618           24,425,065 
             โอนเข้า(ออก) - 4,823,618 10,254,303 - - (15,077,921) - 
    หัก    จ าหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ - - (4,971) - (778) - (5,749) 
              ค่าเสื่อมราคา - (26,187,902) (35,914,995) (3,618,202) (883,363)  - (66,604,462) 

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

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554        
     ราคาทุน 110,493,651 446,359,443 727,210,205            39,726,073 21,602,095 2,384,338 1,347,775,805 
     หัก   ค่าเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (267,504,107) (610,026,555)         (34,802,699) (19,656,502) - (938,297,564) 
             ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)   
วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
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    มูลค่าสุทธิตามบัญชี  104,185,950 178,855,336 113,738,452 4,923,374            1,945,593 2,384,338 406,033,043 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)   
วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 

หน้า 24 

15. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทมูลค่าตามบัญชีจ านวนเงิน 134.7 ล้านบาท ได้จ านองและจ าน าไว้
เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 16  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มูลค่าตามราคาทุนของอุปกรณ์ท่ีตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทมีจ านวนเงินประมาณ 547.8 ล้านบาทและ 546.9 ล้านบาทตามล าดับ  (ปี 2553 : 444.4 ล้านบาท และ 443.4 ล้านบาท
ตามล าดับ) 

16. วงเงินเบิกเกินบัญชธีนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ านวน 451.8 ล้านบาท 
และ 450.3 ล้านบาทตามล าดับ โดยมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี ในปี 2553 วงเงินเบิกเกินบัญชีและ เงินกู้ยืม     ระยะ
สั้นดังกล่าวข้างต้นค้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 15 

17. 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 ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2554   
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 
 

23,095,014 21,824,793 
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ีย 3,146,297 3,074,551 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 

 

26,241,311 24,899,344 

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2554 

 บาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 2,591,859 2,535,668 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 554,438 538,883 

รวม 

 

3,146,297 3,074,551 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)   
วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
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17. ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2554 

 บาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ต้นทุนขาย 2,521,981 2,521,981 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 123,388 104,149 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 500,928 448,421 

 3,146,297 3,074,551 
 

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน 

 
งบการเงินรวมและ                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง 
 

18. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  บริษัทต้องจัดสรรทุนส ารองอย่ างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรประจ าปี หลังหัก        
ผลขาดทุนสะสมต้นปี (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองดังกล่าวมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทุนส ารองนี้ไม่อาจ   
น าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้   

19. 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 บริษัท
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 95.3 ล้านบาท โดย
บริษัทจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 95.3 ล้านบาทในวันท่ี     27 
พฤษภาคม 2553 อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 1,375 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบางรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)   
วันท่ี 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
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20. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคัญได้แก่  
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูป  กึ่งส าเร็จรูป และวัตถุดิบ (16,306,648) 88,346,857 (16,306,648) 88,346,857 
ซื้อสินค้าส าเร็จรูป 995,000 1,641,321  -    - 
ซื้อวัตถุดิบ 527,219,316 414,494,876 527,219,316 414,494,876 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 66,977,615 68,678,751 66,604,462 68,322,509 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 205,355,105 194,557,037 203,754,317 193,006,387 

 
 

21. สิทธิและประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดย  
 

บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1545(3)/2547 ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลาแปดปีนับตั้งแต่วันท่ีเริ่มมี
รายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติ
อีกห้าปีนับจากระยะเวลาแปดปีแรกสิ้นสุดลง 

 

ในฐานะท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนบริษัทต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน  

รายได้จากการขายจ าแนกตามธุรกิจท่ีได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 
2553 มีดังน้ี 

 พันบาท 

 2554 2553 

 ธุรกิจท่ีได้รับ           
การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ได้รับ       
การส่งเสริม รวม 

ธุรกิจท่ีได้รับ            
การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ได้รับ      
การส่งเสริม รวม 

รายได้จากการขายส่งออก 679,557 340,338 1,019,895 829,776 279,711 1,109,487 
รายได้จากการขาย 
   ภายในประเทศ  10,508 237,567 248,075 7,464 232,121 239,585 

          รวม 690,065 577,905 1,267,970 837,240 511,832 1,349,072 

22. กำรจ ำแนกข้อมูลตำมส่วนงำน 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกผักแช่เยือกแข็ง และจ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป เนื่องจากยอดจ าหน่ายข้าวโพดหวาน
แปรรูปมีจ านวนเงินไม่เป็นสาระส าคัญ และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการ       เสนอ
ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี ้
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23. ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค านวณขึ้นจากก าไรสุทธิส าหรับปีหลังจากบวกกลับด้วยส ารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาต
ให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษี  

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับท่ี 475 พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2551 
ให้สิทธิแก่บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ส าหรับก าไรสุทธิเฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลา
สามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551  
บริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ไว้เท่ากับจ านวนเงินท่ีจะต้องจ่ายจริงตามกฎหมายภาษีอากรในอัตราร้อยละ 30  

24. เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพพนักงำน 

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 ตามระเบียบ
กองทุน บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้เท่ากับส่วนท่ีพนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทได้แต่งตั้ง 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน เพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 ภายใต้    
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสุทธิจากส่วนรับคืนส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เป็นจ านวนเงิน 1.4 และ       
1.6 ล้านบาท ตามล าดับ 

25. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพ่ือ          
การเก็งก าไรหรือการค้า 

25.1 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเชื่อ 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อย่างไรก็ตามหากมีลูกหนี้ท่ีบริษัทคาดว่าอาจจะ   
มีปัญหาด้านการช าระเงินแล้วผู้บริหารของกิจการมีนโยบายท่ีจะบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับโอกาสท่ีจะ      
เกิดความสูญเสียดังกล่าว 

25.2 ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษัทมีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน                     เงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้อนุพันธ์ท่ีเป็นเครื่องมือ              ทาง
การเงินคุ้มครองรายการท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีสัญญาขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง จ านวน 22.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อจ านวนเงิน 732.7 ล้านบาท เพ่ือ
เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการช าระคืนดังกล่าวซึ่งจะครบก าหนดในเดือนธันวาคม 2555 และ         จากการ
เปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามสัญญาเกิดผลขาดทุนจ านวน 20.9 ล้านบาท   

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีค่านายหน้าค้างจ่าย จ านวน 114,133 เหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีไม่ได้ท าการป้องกัน
ความเสี่ยง  
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25. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

25.3  ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษัทเช่ือว่าความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะ                
ไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้นบริษัทจึงมิได้ใช้                    
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

25.4 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว            
ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

26. ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจเกิดขึ้นภำยหน้ำ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

26.1 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ท่ียังไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงินประมาณ 
90.0 ล้านบาท 

26.2 บริษัทได้ท าสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ในการใช้โปรแกรมและท าสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบ            
โดยบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 2.5 ล้านบาท  

26.3 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ าประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 8.9 ล้านบาท  

27. กำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีใหม่ 

บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับ   
การจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งการจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามท่ีได้
รายงานไปแล้ว การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 449,709,592 426,340,446 448,218,189 424,849,043 
สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการด าเนินงาน - 23,369,146 - 23,369,146 

28. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด ารงไว้       ซึ่ง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2554 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.09:1  

29. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี  27  กุมภาพันธ์  2555 


