บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และได้จดทะเบียนเข้ าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยในปี 2536 กลุ่ มบริ ษั ทด าเนิ นธุ รกิ จผลิ ตและส่ งออกผั ก แช่ เ ยื อ กแข็ ง และจ าหน่ ายข้ าวโพดหวานแปรรู ป
บริษัทมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้
สานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 149/34 ชั้น 3 - 4 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สานักงานสาขา 1 ตั้งอยู่ เลขที่ 92 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่ – พร้าว ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาขา 2 ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 14 ถนนเชียงใหม่ – พร้าว ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2. เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จั ดทาขึ้ นตามหลัก การบัญ ชีที่รับรองทั่ว ไปภายใต้พระราชบัญ ญัติก ารบัญ ชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547 และตามข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้อ งกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกาหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
กาหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดทาตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้
กระทาไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว
งบการเงินได้จั ดทาขึ้นโดยใช้เ กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูล ค่ าขององค์ ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะได้เ ปิดเผยเป็น
อย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงิน รวมได้จัด ทาขึ้น โดยรวมงบการเงิน ของบริษัท เชีย งใหม่โ ฟรเซ่น ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ย่อ ย คือ
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
รายการบัญชีที่สาคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้หักกลบลบกันแล้ว
“บริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู ดส์ จากัด
(มหาชน) และ บริษัทย่อย คือ บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
3. กำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่
ระหว่างปี 2553 และ2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริษัทและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)

เรื่องการนาเสนองบการเงิน
เรื่องสินค้าคงเหลือ
เรื่องงบกระแสเงินสด
เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่องสัญญาเช่า
เรื่องรายได้
เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่องกาไรต่อหุ้น
เรื่องงบการเงินระหว่างกาล
เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่องประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่ม
บริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 4
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น ๆ ดัง ต่อ ไปนี้ซึ่ ง มีผลบัง คั บ ส าหรับงบการเงินที่ เ ริ่มในหรื อ หลังวัน ที่
1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปและไม่ได้มีการนามาใช้สาหรับการจัดทางบการเงินนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

เรื่องภาษีเงินได้
เรื่องการบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อ งผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ

ขณะนี้ผู้บริหารกาลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
4. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามที่กล่าวใน
หมายเหตุ 3 กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังต่อไปนี้
 การนาเสนองบการเงิน
 การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน
กำรนำเสนองบกำรเงิน
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษัทถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อ ง การนาเสนอ
งบการเงิน ภายใต้ข้อกาหนดของมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทั้งนี้เป็นผลให้กลุ่มบริษัทแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ไม่ใช่ส่ว นของผู้ถือ หุ้นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก่อ นหน้านี้การเปลี่ ยนแปลง
ทั้งหมดดังกล่าวแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการนาเสนอใหม่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการนาเสนองบการเงินเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อกาไรหรือกาไรต่อหุ้น
กำรบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในการระบุและบันทึก
บัญชีต้นทุนและค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ดังนี้
(ก) ต้นทุนการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และมีการคิดค่าเสื่อมราคา
ประจาปี
(ข) การกาหนดค่ า เสื่ อ มราคา ต้ อ งพิ จ ารณาแต่ ล ะส่ ว นแยกต่ า งหากจากกั น เมื่ อ แต่ ล ะส่ ว นประกอบนั้ น มี ส าระสาคั ญ
(ค) มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ต้องมีการประมาณด้วยมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้น หากมีอายุ
และสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุ
การให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้นปี
การเปลี่ย นแปลงดัง กล่า วถือ ปฏิบัติโดยวิธ ีเ ปลี่ย นทัน ทีต ามที่ก าหนดวิธ ีปฏิบัติใ นช่ว งเปลี่ย นแปลงที่ร ะบุใ นมาตรฐาน
การบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ยกเว้นการพิจารณาต้นทุนการรื้อถอน การขนย้ ายและบูรณะสถานที่ซึ่ งถือ ปฏิบัติโดย
วิธีปรับย้อนหลัง
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
4. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
กำรบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงำน
กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ภายใต้นโยบายการบัญชีใหม่ ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกั บผลประโยชน์หลังออกจากงานภายใต้โครงการผลประโยชน์
ทีก่ าหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ได้บันทึกในงบการเงิน ด้ว ยวิธีคิดลดแต่ล ะหน่ว ยที่ประมาณการไว้ซึ่งคานวณ
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเดิมกลุ่มบริษัทรับรู้ภาระผูกพันเมื่อเกิดรายการ
กลุ่มบริษัทเลือกที่จะบั นทึกหนี้สินทั้งหมดดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบัติ
ในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ดังที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 5
5. ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้งแรก
บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
กาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่รายงานในปีก่อน
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2554

783,709,305
(23,095,014)
760,614,291

771,459,984
(21,824,793)
749,635,191

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
บาท
งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นส่งผลให้
ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น
กำไรลดลง
กาไรต่อหุ้นลดลง
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2,521,981
123,388
500,928
3,146,297

2,521,981
104,149
448,421
3,074,551

0.008

0.008
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
6. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญที่ใช้ในการจัดทางบการเงินของกลุ่มบริษัทมีดังนี้
6.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่ าเงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั้ นที่ มีส ภาพคล่อ ง สู ง
ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกัน ”
ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
6.2 ลูกหนี้
ลูกหนี้แสดงในราคาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
6.3 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เท่ากับจานวนที่ คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าและลูก หนี้ชาวไร่ไม่ได้
ทั้งนี้โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และการพิจ ารณาฐานะของลูก หนี้ในปัจจุ บัน หนี้สู ญที่เ กิดขึ้นใน
ระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้
6.4 สินค้ำคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสินค้าคานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น
ค่าภาษีอากร ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้าสาเร็จรูปและงานระหว่างทา
ประกอบด้ว ย ค่า วัต ถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่า ใช้จ่ายอื่น ทางตรง และค่าโสหุ้ยในการ ผลิตซึ่ งปันส่ว นตามเกณฑ์การ
ดาเนินงานตามปกติ มูล ค่า สุทธิ ที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หัก ด้วยค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็จรูปและค่าใช้จ่ายในการขาย
ณ วันสิ้นปีบริษัทจะพิจารณาสภาพของสินค้าสาเร็จรูป เพื่อพิจารณาประกอบว่าจานวนเงินค่าเผื่อ สินค้าเสื่อมสภาพที่ตั้ง
ไว้เพียงพอและเหมาะสมแล้ว
6.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่ม บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิ
ในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอ านาจในการควบคุ มนโยบายการเงินและการดาเนินงานของบริษัทย่อ ย บริษัทย่อ ย
ดังกล่าวได้ถูก นามารวมในการจัดทางบการเงิน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทใหญ่มีอานาจควบคุม จนถึงวั นที่บริษัทย่อ ย
ดังกล่าวได้ขายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษัท ตลอดจนกาไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว นโยบายการบัญชีสาหรับบริษัทย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้นโยบายบัญชีเดียวกับกลุ่มบริษัทใน การ
จัดทางบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
6. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)
6.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นที่ดินแสดงในงบดุลด้วยราคาทุนเดิม
หักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้
จานวนปี
อาคาร
20
เครื่องจักรและอุปกรณ์
5-10
ยานพาหนะ
5
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งสานักงาน
5
เมื่อ มีก ารขายหรือ เลิก ใช้ งานสิน ทรัพ ย์ กลุ่ม บริ ษัทจะบั นทึก ตัดราคาทุน และค่ า เสื่ อ มราคาสะสมของสิ น ทรัพ ย์นั้ น
ออกจากบัญชีและรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์เหล่านั้นในงบกาไรขาดทุน
อาคารระหว่างก่อ สร้า งและเครื่อ งจัก รระหว่ างติดตั้งแสดงในราคาทุนโดยที่ยัง ไม่มีก ารตัด ค่ าเสื่ อ มราคาจนกระทั่ ง
สินทรัพย์นั้นจะแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
6.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่ำตัดจำหน่ำย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่า ยสะสม บริษัทคิดค่า ตัดจาหน่าย
สาหรับสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ (3 – 5 ปี)
6.8 สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ผู้ให้เช่าโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่มีนัยสาคัญในการเป็นเจ้าของไปยังผู้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญา
เช่าทางการเงิน โดยผู้เช่าจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินด้วยจานวนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต่า
ที่ต้องจ่ายตามสัญญา หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ค่าเช่าจ่ายในแต่ละงวดจะแบ่งเป็นส่วนที่
เป็นดอกเบี้ยและส่วนที่เป็นการชาระหนี้สิน โดยดอกเบี้ยแต่ละงวดจะคานวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุของหนี้สิน
ส่วนค่าเช่าสุทธิจากดอกเบี้ยจะนาไปลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะบันทึกในงบกาไรขาดทุน
ตลอดอายุสัญญาเช่า ทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพได้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน
6.9 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
กลุ่มบริษัทได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อาจจะไม่ได้รับคืนหรือเมื่อ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรั พย์นั้น
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสิ นทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทได้รับรู้รายการขาดทุนจากการ ด้อย
ค่าในงบกาไรขาดทุน กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนๆ โดย
บันทึก เป็นรายได้อื่นเมื่อ มีข้อ บ่งชี้ว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่ าของสิ นทรัพย์หมดไปหรือ ยังคงมีอยู่แต่เ ป็นไป
ในทางที่ลดลง
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
6. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)
6.10 รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
บริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการและแปลงค่า
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจ่ ายชาระที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และที่เกิดการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกทันทีในงบกาไรขาดทุน
6.11 ประมำณกำรหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ
จากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหล
ออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะ
ได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชาระประมาณ
การหนี้สินไปแล้ว
6.12 กำรรับรู้รำยได้
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปยังลูกค้าแล้ว
ดอกเบี้ยรับรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
6.13 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุทธิด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่ชาระแล้วในระหว่างปี
ของแต่ละปี
6.14 เครื่องมือทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจา
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้
ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งนโยบายบัญชีเฉพาะรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
6.15 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุค คลหรือ กิจการที่เ กี่ยวข้อ งกันกับบริษัทหมายถึงบุค คลหรือ กิจการที่มีอ านาจควบคุ ม บริษัท ถูก ควบคุ มโดยบริษัท
ไม่ว่า จะเป็นโดยทางตรงหรือ ทางอ้อ ม หรือ อยู่ภายใต้ก ารควบคุ มเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทาหน้าที่ถือ หุ้น
บริษัทย่อ ย และกิจการที่ เป็นบริษัทย่อ ยในเครือ เดียวกัน นอกจากนี้ บุค คลหรือ กิจ การที่เ กี่ยวข้ องกันยังหมายรวมถึง
บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญกับบริษัท
ผู้บริหารสาคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจ การที่เกี่ยวข้อ งกันกับบริษัทแต่ล ะรายการ บริษัทค านึงถึงเนื้อ หา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
7. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
7.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์และนโยบำยในกำรกำหนดรำคำ
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ :
ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริษัทย่อย :
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน :
บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จากัด
บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
บริษัท อิง เชง จากัด
บริษัท อะกรีเวิลด์ จากัด
บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จากัด

ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
นโยบำยรำคำ

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้บริการ

ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าบริการจ่าย
ค่านายหน้า
เงินให้กู้ยืม

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
อัตราร้อยละ 1.50 – 3.00 ของยอดขาย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
7. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
7.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

ลูกหนี้กำรค้ำ
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด
บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
บริษัท อิง เชง จากัด
รวม

2,368,964
2,886,871
5,255,835

4,531,292
1,449,210
2,412,837
8,393,339

14,700,869
1,385,130
2,886,871
18,972,870

15,976,965
1,839,614
1,449,210
2,412,837
21,678,626

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
บริษัท อิง เชง จากัด
รวม

1,039,502
300,841
2,953,362
4,293,705

1,072,486
287,839
2,677,279
4,037,604

679,720
300,841
2,953,362
3,933,923

535,908
287,839
2,677,279
3,501,026

30,000

30,000

เงินประกัน
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด

-

-

7.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสาหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2554
2553
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด
บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
บริษัท อิง เชง จากัด
รวม

174,503,294
4,788,526
9,448,266
188,740,086

202,234,102
11,804,610
5,489,709
219,528,421

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
235,649,353
116,078,044
4,048,526
9,448,266
365,224,189

229,871,281
135,775,204
8,765,610
5,489,709
379,901,804
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
7. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
7.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
บาท
งบการเงินรวม
2554
2553
รำยได้อื่น
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด
บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จากัด
รวม
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว
อินเตอร์ฟูดส์ จากัด
ค่ำนำยหน้ำจ่ำย
บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
บริษัท อิง เชง จากัด
รวม
ค่ำบริกำรจ่ำย
บริษัท อะกรีเวิลด์ จากัด

-

90,000
90,000

3,703,427
783,971
2,852,860
7,340,258
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

90,000
90,000

373,038
4,158,872
898,635
2,814,850
7,872,357

646,800
90,000
736,800

620,400
90,000
710,400

-

373,038

2,520,346
783,971
2,852,860
6,157,177

658,217

-

2,797,542
898,635
2,814,850
6,511,027
658,217

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
บาท

เงินสด
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม
2554
2553
116,619
129,716
424,680
138,401
261,230,622 180,275,779
261,771,921 180,543,896

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
111,619
124,716
242,671,402 159,413,937
242,783,021 159,538,653

เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.75 ต่อปี (ปี 2553: ร้อยละ 0.25 ต่อปี)
9. เงินลงทุนชั่วครำว
เงินลงทุนชั่วคราวได้แก่เงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจามีอายุ 4 - 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.6 - 4.35 ต่อปี
2553: ร้อยละ 1.7 – 2.0 ต่อปี)

(ปี
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
10. ลูกหนี้กำรค้ำ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชาระได้ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2554
2553
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกาหนด
ค้างชาระ 1 - 3 เดือน
ค้างชาระ 4 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
ยังไม่ถึงกาหนด
ค้างชาระ 1 - 3 เดือน
ค้างชาระเกิน 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

4,691,081
564,754
5,255,835

7,428,607
897,188
67,544
8,393,339

18,408,116
564,754
18,972,870

20,713,894
897,188
67,544
21,678,626

49,049,348
738,100
2,751,014

42,246,806
2,278,978
2,751,014

34,945,662
738,100
2,751,014

34,552,746
2,278,978
2,751,014

52,538,462
(2,751,014)
49,787,448

47,276,798
(2,751,014)
44,525,784

38,434,776
(2,751,014)
35,683,762

39,582,738
(2,751,014)
36,831,724

11. สินค้ำคงเหลือ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2554
สินค้าสาเร็จรูปและ
กึ่งสาเร็จรูป
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน
เมล็ดพันธุ์,ยา,ปุ๋ย
รวม

280,788,803
32,036,954
29,788,256
342,614,013

2553
264,095,906
30,303,046
17,215,357
311,614,309

บาท
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
2554
2553
(6,092,617)
(263,802)
(6,356,419)

(1,445,769)
(138,966)
(71,114)
(1,655,849)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
2554
2553
274,696,186
31,773,152
29,788,256
336,257,594

262,650,137
30,164,080
17,144,243
309,958,460
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
12. ลูกหนีช้ ำวไร่
บาท
ลูกหนี้ชาวไร่
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2554

2553

29,832,380
(1,010,424)
28,821,956

36,875,041
(690,811)
36,184,230

13. เงินฝำกประจำที่ติดภำระค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทย่อยมีเงินฝากประจา จานวนเงิน 14.7 ล้านบาท และ 14.5 ล้านบาท ตามลาดับ
ซึ่งติดภาระค้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ประเภทกิจการ
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด

จาหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป

ทุนชาระแล้ว
(บาท)
30,000,000

สัดส่วน
เงินลงทุน
100.0

วิธีราคาทุน
(บาท)
23,353,658
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
15. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
งบกำรเงินรวม

บาท
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

อุปกรณ์และ
เครื่องตกแต่ง
สานักงาน

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องจักร
ระหว่างติดตั้ง

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
การด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

110,493,651
(6,307,701)
104,185,950

440,462,450
(241,316,206)
199,146,244

706,096,954
(575,926,975)
(3,445,198)
126,724,781

41,505,073
(31,514,952)
9,990,121

22,912,181
(20,564,326)
2,347,855

7,314,641
7,314,641

1,328,784,950
(875,630,160)
(3,445,198)
449,709,592

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
บวก ซื้อสินทรัพย์
โอนเข้า(ออก)
หัก จาหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี

104,185,950
104,185,950

199,146,244
1,073,376
4,823,618
(26,187,902)
178,855,336

126,724,781
12,679,334
10,254,303
(4,971)
(35,914,995)
113,738,452

9,990,121
(3,974,002)
6,016,119

2,347,855
572,363
(785)
(900,716)
2,018,717

7,314,641
10,147,618
(15,077,921)
2,384,338

449,709,592
24,472,691
(5,756)
(66,977,615)
407,198,912

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
การด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

110,493,651
(6,307,701)
104,185,950

446,359,443
(267,504,107)
178,855,336

727,210,205
(610,026,555)
(3,445,198)
113,738,452

41,505,073
(35,488,954)
6,016,119

22,624,902
(20,606,185)
2,018,717

2,384,338
2,384,338

1,350,577,612
(939,933,502)
(3,445,198)
407,198,912
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
15. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
บาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
บวก ซื้อสินทรัพย์
โอนเข้า(ออก)
หัก จาหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ

อุปกรณ์และ
เครื่องตกแต่ง
สานักงาน

อาคารระหว่าง
ก่อสร้าง
และเครื่องจักร
ระหว่างติดตั้ง

รวม

110,493,651
(6,307,701)
-

440,462,450
(241,316,206)
-

706,096,954
(575,926,975)
(3,445,198)

39,726,073
(31,184,497)
-

21,794,955
(19,489,958)
-

7,314,641
-

1,325,888,724
(874,225,337)
(3,445,198)

104,185,950

199,146,244

126,724,781

8,541,576

2,304,997

7,314,641

448,218,189

104,185,950

199,146,244

126,724,781

8,541,576

2,304,997

7,314,641

448,218,189

104,185,950

1,073,376
4,823,618
(26,187,902)
178,855,336

12,679,334
10,254,303
(4,971)
(35,914,995)
113,738,452

(3,618,202)
4,923,374

524,737
(778)
(883,363)
1,945,593

10,147,618
(15,077,921)
2,384,338

24,425,065
(5,749)
(66,604,462)
406,033,043

110,493,651
(6,307,701)
-

446,359,443
(267,504,107)
-

727,210,205
(610,026,555)
(3,445,198)

39,726,073
(34,802,699)
-

21,602,095
(19,656,502)
-

2,384,338
-

1,347,775,805
(938,297,564)
(3,445,198)
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

104,185,950

178,855,336

113,738,452

4,923,374

1,945,593

2,384,338

406,033,043
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
15. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทมูลค่าตามบัญชีจานวนเงิน 134.7 ล้านบาท ได้จานองและจานาไว้
เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มูลค่าตามราคาทุนของอุปกรณ์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทมีจานวนเงินประมาณ 547.8 ล้านบาทและ 546.9 ล้านบาทตามลาดับ (ปี 2553 : 444.4 ล้านบาท และ 443.4 ล้านบาท
ตามลาดับ)
16. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 451.8 ล้านบาท
และ 450.3 ล้านบาทตามลาดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี ในปี 2553 วงเงินเบิกเกินบัญชีและ เงินกู้ยืม ระยะ
สั้นดังกล่าวข้างต้นค้าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 15
17. ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน
กลุ่ม บริษั ทถื อ ปฏิ บัติ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 19 เรื่อ ง ผลประโยชน์ ข องพนัก งาน ซึ่ ง มีผลบัง คั บใช้ตั้ งแต่ วัน ที่
1 มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุ 5
กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบาเหน็จ ตามข้อ กาหนดของพระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554

23,095,014
3,146,297
26,241,311

21,824,793
3,074,551
24,899,344

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
บาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

งบการเงินรวม
2,591,859
554,438
3,146,297

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2,535,668
538,883
3,074,551
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
17. ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
บาท

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบการเงินรวม
2,521,981
123,388
500,928

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2,521,981
104,149
448,421

3,146,297

3,074,551

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

ร้อยละ 3.56 ต่อปี
ร้อยละ 5
ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 0 - 37.5
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2540
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง

18. สำรองตำมกฎหมำย
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้อ งจั ดสรรทุนส ารองอย่ างน้อยร้อ ยละ 5 ของก าไรประจ าปี หลังหัก
ผลขาดทุนสะสมต้นปี (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองดังกล่าวมีจ านวนเท่ากับร้อ ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทุนส ารองนี้ไม่อ าจ
นาไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้
19. เงินปันผลจ่ำย
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.35 บาท จานวน 381,145,725 หุ้น เป็นจานวนเงิน 133.4 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2553 กาหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.5
บาท จานวน 381,145,725 หุ้น เป็นจานวนเงิน 190.6 ล้านบาท จากผลการดาเนินงานปี 2552 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 บริษัท
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จานวน 381,145,725 หุ้น เป็นจานวนเงิน 95.3 ล้านบาท โดย
บริษัทจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จานวน 381,145,725 หุ้น เป็นจานวนเงิน 95.3 ล้านบาทในวันที่ 27
พฤษภาคม 2553 อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลจานวน 1,375 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบางรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
20. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รายการค่ าใช้จ่ายตามลัก ษณะที่สาคัญ ได้แก่
บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็จรูป กึ่งสาเร็จรูป และวัตถุดิบ
ซื้อสินค้าสาเร็จรูป
ซื้อวัตถุดิบ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2554
2553
(16,306,648)
88,346,857 (16,306,648) 88,346,857
995,000
1,641,321
527,219,316 414,494,876 527,219,316 414,494,876
66,977,615
68,678,751 66,604,462 68,322,509
205,355,105 194,557,037 203,754,317 193,006,387

21. สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดย
บัตรส่งเสริมเลขที่ 1545(3)/2547 ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิเป็นเวลาแปดปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมี
รายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับกาไรสุทธิในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติ
อีกห้าปีนับจากระยะเวลาแปดปีแรกสิ้นสุดลง
ในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบริษัทต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
รายได้จากการขายจาแนกตามธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 มีดังนี้
พันบาท

รายได้จากการขายส่งออก
รายได้จากการขาย
ภายในประเทศ
รวม

ธุรกิจที่ได้รับ
การส่งเสริม
679,557

2554
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม
340,338

10,508
690,065

237,567
577,905

รวม
1,019,895

ธุรกิจที่ได้รับ
การส่งเสริม
829,776

2553
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม
279,711

รวม
1,109,487

248,075
1,267,970

7,464
837,240

232,121
511,832

239,585
1,349,072

22. กำรจำแนกข้อมูลตำมส่วนงำน
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกผักแช่เยือกแข็ง และจาหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป เนื่องจากยอดจาหน่ายข้าวโพดหวาน
แปรรูปมีจานวนเงินไม่เป็นสาระสาคัญ และดาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการ เสนอ
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี้
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
23. ภำษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเ งินได้นิติบุคคลคานวณขึ้ นจากกาไรสุทธิสาหรับปีห ลังจากบวกกลับ ด้ว ยสารองและค่า ใช้จ่า ยต่า ง ๆ ที่ไ ม่อ นุญ าต
ให้ ถือ เป็นรายจ่ายในการคานวณภาษี
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551
ให้สิทธิแก่บริษัทที่มีหลัก ทรัพย์จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 สาหรับกาไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลา
สามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551
บริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ไว้เท่ากับจานวนเงินที่จะต้องจ่ายจริงตามกฎหมายภาษีอากรในอัตราร้อยละ 30
24. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำน
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 ตามระเบียบ
กองทุน บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้เท่ากับส่วนที่พนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนัก งาน บริษัทได้แต่งตั้ง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็น ผู้จัดการกองทุน เพื่อ บริหารกองทุนให้เ ป็นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ภายใต้
การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสุทธิจากส่วนรับคืนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เป็นจานวนเงิน 1.4 และ
1.6 ล้านบาท ตามลาดับ
25. เครื่องมือทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จ ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เ ป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อ
การเก็งกาไรหรือการค้า
25.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อย่างไรก็ตามหากมีลูกหนี้ที่บริษัทคาดว่าอาจจะ
มีปัญหาด้านการชาระเงินแล้วผู้บริหารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับโอกาสที่จะ
เกิดความสูญเสียดังกล่าว
25.2 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กลุ่มบริษัทมีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้อนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือ
ทาง
การเงินคุ้มครองรายการที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีสัญญาขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง จานวน 22.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อจานวนเงิน 732.7 ล้านบาท เพื่อ
เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการชาระคืนดังกล่าวซึ่งจะครบกาหนดในเดือนธันวาคม 2555 และ จากการ
เปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามสัญญาเกิดผลขาดทุนจานวน 20.9 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีค่านายหน้าค้างจ่าย จานวน 114,133 เหรียญสหรัฐอเมริก าที่ไม่ได้ทาการป้องกัน
ความเสี่ยง
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
25. เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)
25.3 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวส่ว นใหญ่ จั ดอยู่ ในประเภทระยะสั้ น กลุ่มบริ ษัทเชื่อ ว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในตลาดในอนาคตจะ
ไม่ ส่ ง ผลกระทบอย่ า งเป็ นสาระส าคั ญ ต่ อ ผลการด าเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกิ จ การ ดั งนั้ น บริ ษั ท จึ งมิ ได้ ใ ช้
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
25.4 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ราคาตามบัญ ชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
26. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นภำยหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
26.1 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายชาระเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด ที่ยังไม่เรียกชาระเป็นจานวนเงินประมาณ
90.0 ล้านบาท
26.2 บริ ษั ท ได้ท าสั ญ ญาซื้ อ ลิ ขสิ ท ธิ์ ซ อฟแวร์ ใ นการใช้โ ปรแกรมและท าสั ญ ญาว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาในการออกแบบระบบ
โดยบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวเป็นจานวนเงินประมาณ 2.5 ล้านบาท
26.3 บริษัทมีห นี้สินที่อ าจจะเกิดขึ้นจากการที่ธ นาคารออกหนังสื อ ค้ าประกันบริษัทต่อ หน่ว ยงานราชการเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 8.9 ล้านบาท
27. กำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีใหม่
บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งการจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้
รายงานไปแล้ว การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดาเนินงาน

ตามที่จัดประเภทใหม่

ตามที่เคยรายงานไว้

ตามที่จัดประเภทใหม่

ตามที่เคยรายงานไว้

449,709,592
-

426,340,446
23,369,146

448,218,189
-

424,849,043
23,369,146

28. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สาคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดารงไว้
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ซึ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.09:1
29. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
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