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1. ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทมหาชนจํากัด และไดจดทะเบียนเขาเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย         
แหงประเทศไทยในป 2536 กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและสงออกผักแชเยือกแข็ง และจําหนายขาวโพดหวานแปรรูป                    
บริษัทมีที่อยูตามท่ีไดจดทะเบียนไวดังน้ี 

สํานักงานแหงใหญ ต้ังอยูเลขท่ี 149/34 ช้ัน 3 - 4 ซอยแองโกลพลาซา ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานสาขา 1 ต้ังอยู เลขท่ี 92 หมูที่ 3 ถนนเชียงใหม - พราว ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานสาขา  2 ต้ังอยูเลขท่ี 299 หมูที่ 14 ถนนเชียงใหม - พราว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยว าดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเง ินภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและ
กําหนดสมมติฐานที่เก่ียวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหน้ีสินรวมทั้งเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่
อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการข้ึนจากความเขาใจในเหตุการณและสิ่งที่ได
กระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว 

งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน เวนแตจะไดเปดเผยเปน        
อยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

งบการเงินรวมไดจัดทําขึ ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย คือ        
บริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด โดยบริษัทถือหุนในอัตรารอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน  

 “บริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) “กลุมบริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัทยอย คือ บริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด  

รายการบัญชีที่สําคัญระหวางบริษัทและบริษัทยอยที่รวมในงบการเงินรวมไดหักกลบลบกันแลว 

เพ่ือความสะดวกของผูใชงบการเงินจึงไดมีการแปลงบการเงินเปนภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทําเปนภาษาไทย 
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3. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางน้ี  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 12  

 
ภาษีเงินได 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือ
จากรัฐบาล 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 8  
 
สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
 ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 
 ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 
 ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

ฝายบริหารของบริษัทเช่ือวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคาสินทรัพยและหน้ีสิน
ระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี            
ตามหลักเกณฑที่กําหนด การนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติในป 2556 จะมีผลทําใหกลุมบริษัทมีกําไรสําหรับป 
2555 เพ่ิมขึ้นประมาณ 0.6 ลานบาท (0.002 บาทตอหุน) และมีกําไรสะสมยกมาของป 2555 เพ่ิมขึ้น ประมาณ 7.6 ลานบาท 
(เฉพาะกิจการ : มีกําไรสําหรับป 2555 เพ่ิมขึ้นประมาณ 0.6 ลานบาท (0.002.บาทตอหุน) และมีกําไรสะสมยกมาของป 2555 
เพ่ิมขึ้นประมาณ 7.4 ลานบาท) 
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3. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 17 มกราคม 2556 ใหใชแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังตอไปน้ี 

  วันที่มีผลบังคับใช 
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 1 มกราคม 2556 
การตีความมาตรฐานการบัญชี   
ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการบัญชีขางตน ซึ่งยังไมสามารถสรุปผลไดในขณะนี้ 

4. นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินของกลุมบริษัทมีดังนี้ 
 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง                   
ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 
 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใชไดแสดงไวแยกตางหากในบัญชี “เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน” ภายใต
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

4.2 ลูกหน้ีการคา 

ลูกหน้ีการคาแสดงในราคาที่ระบุไวในใบแจงหนี้สุทธิจากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

4.3 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

กลุมบริษัทต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวเทากับจํานวนที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีชาวไรไมได ทั้งน้ี
โดยประมาณจากประสบการณในการเก็บหน้ีและการพิจารณาฐานะของลูกหน้ีในปจจุบัน หน้ีสูญที่เกิดขึ้นในระหวางป
ตัดเปนคาใชจายเมื่อสามารถระบุได   
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4.  นโยบายการบัญชี (ตอ) 

4.4 สินคาคงเหลือ  

สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธี    
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก ตนทุนในการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายทางตรงท่ีเก่ียวของกับการซื้อสินคาน้ัน เชน      
คาภาษีอากร คาขนสงหักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซ้ือสินคา ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา 
ประกอบดวย  คาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอื่นทางตรง และคาโสหุยในการผลิตซึ่งปนสวนตามเกณฑการ
ดําเนินงานตามปกติ  มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่
จําเปนเพ่ือใหสินคาน้ันสําเร็จรูปและคาใชจายในการขาย 

ณ วันสิ้นปบริษัทจะพิจารณาสภาพของสินคาสําเร็จรูป เพื่อพิจารณาประกอบวาจํานวนเงินคาเผ่ือสินคาเสื่อมสภาพที่ต้ัง
ไวเพียงพอและเหมาะสมแลว  

4.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทยอยหมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวาก่ึงหน่ึงของสิทธิ   
ในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอย  บริษัทยอย
ดังกลาวไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงิน โดยเริ่มต้ังแตวันที่บริษัทใหญมีอํานาจควบคุม จนถึงวันที่บริษัทยอย
ดังกลาวไดขายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหวางกลุมบริษัท ตลอดจนกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นไดตัดออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว นโยบายการบัญชีสําหรับบริษัทยอยจะเปล่ียนแปลงเพ่ือใชนโยบายบัญชีเดียวกับกลุมบริษัทใน    การ
จัดทํางบการเงินรวม 

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีราคาทุน 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ รับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพยทุกประเภทยกเวนที่ดินแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดวยราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม 
คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังน้ี 

 จํานวนป 
อาคาร 20 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5-10 
ยานพาหนะ 5 
อุปกรณและเครื่องตกแตงสํานักงาน 5 

เมื่อมีการขายหรือเลิกใชงานสินทรัพย กลุมบริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยน้ัน          
ออกจากบัญชีและรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยเหลาน้ันในงบกําไรขาดทุน 

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องจักรระหวางติดต้ังแสดงในราคาทุนโดยที่ยังไมมีการตัดคาเสื่อมราคาจนกระทั่งสินทรัพย
น้ันจะแลวเสร็จและพรอมที่จะใชงานไดตามวัตถุประสงค 
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4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน และคาตัดจําหนาย 

สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก ซอฟทแวรคอมพิวเตอร แสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม บริษัทคิดคา ตัดจําหนาย
สําหรับสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพย (3 - 5 ป) 

4.8 การดอยคาของสินทรัพย 

กลุมบริษัทไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงช้ีวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะไมไดรับคืนหรือเมื่อ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเกินกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  (ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยน้ัน
แลวแตราคาใดจะสูงกวา) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสินทรัพยแตละรายการหรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดแลวแตกรณี 

ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเกินกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคา    
ในงบกําไรขาดทุน กลุมบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอนๆ โดยบันทึก
เปนรายไดอื่นเมื่อมีขอบงช้ีวารายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยหมดไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง 

4.9 รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ที่เกิดรายการและแปลงคา
สินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินใหเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจายชําระที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ และที่เกิดการแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกทันทีในงบกําไรขาดทุน 

4.10 การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว – กรณีท่ีบริษัทเปนผูเชา 

สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชา
การเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ
จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหน้ีสินและ
คาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหน้ีสินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา  ภาระผูกพันตาม
สัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา  

สัญญาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชา จะ
จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีไดรับจากผูใหเชา) จะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาน้ัน 
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4.11 ผลประโยชนของพนักงาน  

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

กลุมบริษัทรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

กลุมบริษัทรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

กลุมบริษัท และพนักงานของกลุมบริษัทไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม
และเงินที่กลุมบริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของกลุม
บริษัท เงินที่กลุมบริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  

กลุมบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุมบริษัทถือวาเงิน
ชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

กลุมบริษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระ ไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน  

หน้ีสินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  ประกอบดวย มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน หักดวย ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู และผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู 

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรกในป 2554 บริษัทฯเลือกรับรู
หน้ีสินในชวงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวาหน้ีสินที่รับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไร
สะสม ณ วันตนงวดของป 2554 

4.12 ประมาณการหน้ีสิน   

กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจาก
การอนุมานอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหลออกของ
ทรัพยากรเพ่ือจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ รายจายที่จะไดรับคืนบันทึก
เปนสินทรัพยแยกตางหากก็ตอเมื่อการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนเมื่อไดจายชําระประมาณการหน้ีสินไปแลว 
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4.13 การรับรูรายได 

กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการขายเมื่อมีการสงมอบและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปยังลูกคาแลว 

ดอกเบี้ยรับรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของสินทรัพย 

4.14 ภาษีเงินได 

กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดไวเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายจริงตามประมวลรัษฎากร 

4.15 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน  

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ชําระแลวในระหวางป
ของแตละป 

4.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว          
ลูกหน้ีการคา และลูกหน้ีอื่น หน้ีสินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เจาหน้ีการคา ภาษีเงินได คางจาย 
และคาใชจายคางจาย ซึ่งนโยบายบัญชีเฉพาะรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เก่ียวของ 

4.17 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณ
การไว  การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังน้ี 

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

กลุมบริษัทใชหลักเกณฑการวิเคราะหอายุของลูกหน้ีประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปจจุบันของลูกหน้ี
เปนเกณฑในการพิจารณาการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยมีการกําหนดชวงอายุลูกหน้ีและสถานภาพของลูกหน้ีไวเปน
เกณฑในการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีที่มีอายุหน้ีคางชําระ 

คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 

กลุมบริษัทพิจารณาคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจและตามสภาพปจจุบันของสินคา
คงเหลือเปนเกณฑ มูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับหมายถึง มูลคาที่คาดวาจะไดรับจากการขาย หักดวยตนทุนสวนเพ่ิมจากการทํา
ตอเพ่ือใหสินคาน้ันสําเร็จรูป หรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการทําใหสินคาน้ันพรอมขายไดในราคาท่ีคาดวาจะไดรับ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคา
คงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเชนน้ันเกิดขึ้น 
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4.  นโยบายการบัญชี (ตอ) 

4.17  การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหาร
จําเปนตองใชดุลยพินิจที่เก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 

4.18 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท        
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน      
บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึง    
บริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท 
ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการ  
ที่เก่ียวของกับบุคคลเหลาน้ัน 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเน้ือหา     
ของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

5.1 ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคา 
ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคาระหวางบริษัทกับบริษัทยอย และบริษัทที่เก่ียวของกันมีดังน้ี : 

 ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัทยอย :  

     บริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด ถือหุนโดยบริษัทและกรรมการรวมกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน :  
      บริษัท อีโตชู คอรปอเรช่ัน จํากัด เปนผูถือหุนของบริษัท 
      บริษัท พี พี ฟูดส ซัพพลาย  จํากัด ผูถือหุนรวมกัน 
      บริษัท อิง เชง  จํากัด ผูถือหุนรวมกัน 
      บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร กรุป จํากัด ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 

 

 นโยบายราคา 

รายไดจากการขายสินคา  ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น 

รายไดคาเชา ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา 

รายไดบริการ ราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาบริการจาย ราคาที่ตกลงรวมกัน 

คานายหนา อัตรารอยละ 1.50 – 3.00 ของยอดขาย 

ซื้อสินทรัพย ราคาตลาด 
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5.  รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

5.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทยอย และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

ยอดคงเหลือระหวางบริษัทกับบริษัทยอย และบริษัทที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

0ลูกหน้ีการคา     
      บริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด - - 13,495,707 14,700,869 
      บริษัท อีโตชู คอรปอเรช่ัน จํากัด 4,542,140 2,368,964 1,458,741 1,385,130 
      บริษัท อิง เชง  จํากัด 1,294,423 2,886,871 1,294,423 2,886,871 

               รวม 5,836,563 5,255,835 16,248,871 18,972,870 

คานายหนาคางจาย          
      บริษัท อีโตชู คอรปอเรช่ัน จํากัด 1,221,070 1,039,502 605,843 679,720 
      บริษัท พี พี ฟูดส ซัพพลาย  จํากัด 145,093 300,841 145,093 300,841 
      บริษัท อิง เชง จํากัด 3,168,620 2,953,362 3,168,620 2,953,362 

               รวม 4,534,783 4,293,705 3,919,556 3,933,923 

เงินประกัน     
      บริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด - - 30,000 30,000 

5.3 รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทกับบริษัทยอย และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน  

รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทกับบริษัทยอย และบริษัทที่เก่ียวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 
2554 มีดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

รายไดจากการขายสินคา     
      บริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด - - 254,066,891 235,649,353 
      บริษัท อีโตชู คอรปอเรช่ัน จํากัด 178,478,941 174,503,294 110,240,781 116,078,044 
      บริษัท พี พี ฟูดส ซัพพลาย  จํากัด - 4,788,526 - 4,048,526 
      บริษัท อิง เชง  จํากัด 11,049,409 9,448,266 10,190,678 9,448,266 

               รวม 189,528,350 188,740,086 374,498,350 365,224,189 
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5.  รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
5.3    รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทกับบริษัทยอย และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

รายไดอ่ืน     
      บริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด - - 675,600 646,800 
      บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร กรุป จํากัด 90,000 90,000 90,000 90,000 

               รวม 90,000 90,000 765,600 736,800 

คานายหนาจาย     
       บริษัท อีโตชู คอรปอเรช่ัน จํากัด 3,943,740 3,703,427 2,532,988 2,520,346 
       บริษัท พี พี ฟูดส ซัพพลาย  จํากัด 879,597 783,971 879,597 783,971 
       บริษัท อิง เชง จํากัด 3,208,998 2,852,860 3,208,998 2,852,860 

               รวม 8,032,335 7,340,258 6,621,583 6,157,177 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 32,975,852 30,290,859 30,460,952 28,061,934 

ซื้อสินทรัพย     

       บริษัท อีโตชู คอรปอเรช่ัน จํากัด 12,110,790 - 12,110,790 - 
 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    
 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินสด 132,313 116,619 127,313 111,619 
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน 501,340 424,680 - - 
เงินฝากประเภทออมทรัพย 353,566,955 261,230,622 326,904,911 242,671,402 

เงินฝากประจํา 3 เดือน 50,000 - 50,000 - 

       รวม 354,250,608 261,771,921 327,082,224 242,783,021 

7. เงินลงทุนชั่วคราว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจําระยะเวลา 6 และ 11 เดือน (วันที่ 31 ธันวาคม 2554 :      
4 ถึง 11 เดือน) อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.00 - 3.50 ตอป (วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : รอยละ 3.60 - 4.35 ตอป) 
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8. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน  

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 2554 2555 2554 

ลูกหน้ีการคา - บริษัทที่เก่ียวของกัน(หมายเหตุ 5.2) 5,836,563 5,255,835 16,248,871 18,972,870 

ลูกหน้ีการคา  - บริษัทอื่น 52,875,313 52,538,462 46,369,674 38,434,776 

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (30,000) (2,751,014) (30,000)   (2,751,014) 

ลูกหน้ีการคา  - บริษัทอื่น - สุทธิ 52,845,313 49,787,448 46,339,674 35,683,762 

รวมลูกหน้ีการคา 58,681,876 55,043,283 62,588,545 54,656,632 

คาใชจายจายลวงหนา 1,185,049 2,970,297 1,185,049 2,970,297 

ลูกหน้ีอื่นๆ 804,708 579,511 804,708 412,663 

รวม 60,671,633 58,593,091 64,578,302 58,039,592 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

 ลูกหน้ีการคา - บริษัทที่เก่ียวของกัน                   

     ยังไมถึงกําหนด 5,085,548 4,691,081 15,497,856 18,408,116 
     คางชําระ 1 - 3 เดือน 751,015 564,754 751,015 564,754 

  รวมลูกหน้ีการคา - บริษัทที่เก่ียวของกัน                     5,836,563 5,255,835 16,248,871 18,972,870 

ลูกหน้ีการคา - บริษัทอื่น                   
     ยังไมถึงกําหนด 50,372,250 49,049,348 43,866,611 34,945,662 
     คางชําระ 1 - 3 เดือน 2,473,063 738,100 2,473,063 738,100 
     คางชําระเกิน 12 เดือน  30,000 2,751,014 30,000 2,751,014 

   รวมลูกหน้ีการคา - บริษัทอื่น                             52,875,313 52,538,462 46,369,674 38,434,776 
 หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (30,000) (2,751,014) (30,000) (2,751,014) 

   รวมลูกหน้ีการคา  - บริษัทอื่น - สุทธิ                         52,845,313 49,787,448 46,339,674 35,683,762 
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9. ลูกหน้ีชาวไร 

 บาท 

 2555 2554 

ลูกหน้ีชาวไร                                        50,297,032 29,832,380 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ                    (563,785) (1,010,424) 

                 สุทธิ       49,733,247 28,821,956 

10. สินคาคงเหลือ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 ราคาทุน คาเผื่อการปรับลดมูลคาสินคา สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

สินคาสําเร็จรูปและ 
   กึ่งสําเร็จรูป 301,448,281 280,788,803 (4,363,581) (6,092,617) 297,084,700 274,696,186 
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน 36,056,122 32,036,954 (467,982) (263,802) 35,588,140 31,773,152 
เมล็ดพันธุ,ยา,ปุย 24,229,670 29,788,256 (84,840) - 24,144,830 29,788,256 

รวม 361,734,073 342,614,013 (4,916,403) (6,356,419) 356,817,670 336,257,594 

11. เงินฝากประจําท่ีติดภาระคํ้าประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทยอยมีเงินฝากประจํา จํานวนเงิน 14.9 ลานบาท และ 14.7 ลานบาท ตามลําดับ                  
ซึ่งติดภาระค้ําประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง   

12. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

   ทุนชําระแลว สัดสวน วิธีราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท) เงินลงทุน (บาท) 

บริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง  จํากัด จําหนายขาวโพดหวานแปรรูป 30,000,000 100.0    23,353,658 

 

 

                                                                 



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)   
สํ สิ้  2555 าหรับป นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ     

    หนา  23 

 

 

งบการเงินรวม บาท 

 
ที่ดินและ 

สวนปรับปรุง
ที่ดิน 

อาคารและ 
สวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องจักร           
และอุปกรณ ยานพาหนะ 

อุปกรณและ 
เครื่องตกแตง
สํานักงาน 

อาคารระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร 

ระหวางติดตั้ง รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554     
     ราคาทุน 110,493,651 440,462,450 706,096,954 41,505,073 22,912,181 7,314,641 1,328,784,950 
     หัก คาเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (241,316,206) (575,926,975) (31,514,952) (20,564,326)  - (875,630,160) 

            คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 

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

รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
     มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป  104,185,950 199,146,244           126,724,781 9,990,121 2,347,855 7,314,641 449,709,592 
     บวก ซื้อสินทรัพย -                   1,073,376             12,679,334 - 572,363 10,147,618 24,472,691 
              โอนเขา(ออก) - 4,823,618 10,254,303 - - (15,077,921) - 
     หัก    จําหนายและเลิกใชสินทรัพย                 - - (4,971) - (785) - (5,756) 

               คาเสื่อมราคา  - (26,187,902) (35,914,995) (3,974,002) (900,716) - (66,977,615) 

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

ณ วันที่ 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 คาเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (267,504,107) (610,026,555) (35,488,954) (20,606,185) - (939,933,502) 

           คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 

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



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)   
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 

    หนา  24 

 
 

งบการเงินรวม บาท 

 
ที่ดินและ 

สวนปรับปรุง
ที่ดิน 

อาคารและ 
สวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องจักร           
และอุปกรณ ยานพาหนะ 

อุปกรณและ 
เครื่องตกแตง
สํานักงาน 

อาคารระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร 

ระหวางติดตั้ง รวม 

รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
     มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป  104,185,950 178,855,336 113,738,452 6,016,119 2,018,717 2,384,338 407,198,912 
     บวก ซื้อสินทรัพย - 1,445,419 11,669,400 1,615,342 1,101,954 26,767,314 42,599,429 
              โอนเขา(ออก) - 3,143,748 7,395,533 - - (10,539,281) - 
     หัก   จําหนายและเลิกใชสินทรัพย                 - - (2,039,815) (4) (49,035) - (2,088,854) 
             คาเสื่อมราคา  - (26,417,380) (30,968,034) (3,438,942) (924,892) - (61,749,248) 

             ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย - (1,019,563) (3,659,625) - - - (4,679,188) 

    มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป 104,185,950 156,007,560 96,135,911 4,192,515 2,146,744 18,612,371 381,281,051 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   
     ราคาทุน 110,493,651 450,948,610 729,016,477 38,927,635 22,620,809 18,612,371 1,370,619,553 
    หัก    คาเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (293,921,487) (627,633,493) (34,735,120) (20,474,065) - (983,071,866) 

             คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย - (1,019,563) (5,247,073) - - - (6,266,636) 

    มูลคาสุทธิตามบัญชี    104,185,950 156,007,560 96,135,911 4,192,515 2,146,744 18,612,371 381,281,051 

 

 

 

 



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)   
สํ บปาหรั สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 

    หนา  25 

 

                                                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ     บาท 

 

ที่ดินและ 
สวนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและ 
สวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ ยานพาหนะ 

อุปกรณและ
เครื่องตกแตง
สํานักงาน 

อาคารระหวาง
กอสราง 

และเครื่องจักร 
ระหวางติดตั้ง รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554    
     ราคาทุน 110,493,651 440,462,450 706,096,954 39,726,073 21,794,955 7,314,641 1,325,888,724 
     หัก   คาเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (241,316,206) (575,926,975) (31,184,497) (19,489,958) - (874,225,337) 
             คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 

    มูลคาสุทธิตามบัญชี   104,185,950 199,146,244 126,724,781 8,541,576            2,304,997                7,314,641       448,218,189 

รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
     มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป  104,185,950 199,146,244           126,724,781             8,541,576 2,304,997 7,314,641 448,218,189 
    บวก ซื้อสินทรัพย -                   1,073,376             12,679,334 - 524,737     10,147,618           24,425,065 
             โอนเขา(ออก) - 4,823,618 10,254,303 - - (15,077,921) - 
    หัก    จําหนายและเลิกใชสินทรัพย - - (4,971) - (778) - (5,749) 
              คาเสื่อมราคา - (26,187,902) (35,914,995) (3,618,202) (883,363)  - (66,604,462) 

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

ณ วันที่ 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   คาเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (267,504,107) (610,026,555) (34,802,699) (19,656,502) - (938,297,564) 
             คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 

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

 



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)   
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 

    หนา  26 

 

                                                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ     บาท 

 

ที่ดินและ 
สวนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและ 
สวนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ ยานพาหนะ 

อุปกรณและ
เครื่องตกแตง
สํานักงาน 

อาคารระหวาง
กอสราง 

และเครื่องจักร 
ระหวางติดตั้ง รวม 

รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
     มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป  104,185,950 178,855,336 113,738,452 4,923,374             1,945,593 2,384,338 406,033,043 
    บวก ซื้อสินทรัพย - 1,445,419 11,669,400 1,615,342 1,068,729 26,767,314 42,566,204 
             โอนเขา(ออก) - 3,143,748 7,395,533 - - (10,539,281) - 
    หัก    จําหนายและเลิกใชสินทรัพย - - (2,039,815) (4) (49,009) - (2,088,828) 
              คาเสื่อมราคา - (26,417,380) (30,968,034) (3,083,142) (899,056) - (61,367,612) 

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย - (1,019,563) (3,659,625) - - - (4,679,188) 

     มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป 104,185,950 156,007,560 96,135,911 3,455,570 2,066,257 18,612,371 380,463,619 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  
     ราคาทุน 110,493,651 450,948,610 729,016,477 37,148,635 21,641,420 18,612,371 1,367,861,164 
     หัก   คาเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (293,921,487) (627,633,493) (33,693,065) (19,575,163) - (981,130,909) 

             คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย - (1,019,563) (5,247,073) - - - (6,266,636) 

    มูลคาสุทธิตามบัญชี  104,185,950 156,007,560 96,135,911 3,455,570 2,066,257 18,612,371 380,463,619 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลคาตามราคาทุนของอุปกรณที่ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยูของกลุมบริษัทและบริษัทมีจํานวนเงินประมาณ 567.7 ลานบาทและ 566.8 ลานบาทตามลําดับ  (ป 
2554 : 547.8 ลานบาท และ 546.9 ลานบาทตามลําดับ)



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)   
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

หนา 27 

14. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 450.8 ลานบาท 
และ 451.8 ลานบาทตามลําดับ โดยมีอัตราดอกเบ้ียในอัตรารอยละ MOR ตอป  

15. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 2554 2555 2554 

เจาหน้ีการคา  39,109,978 35,556,013 39,109,978 35,556,013 

คานายหนาคางจาย - บริษัทที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 5.2) 4,534,783 4,293,705 3,919,556 3,933,923 
คาใชจายคางจาย 45,787,840 29,175,317 44,569,302 28,427,543 

เจาหน้ีอื่นๆ 4,002,415 385,603 4,002,415 385,603 

รวม 93,435,016 69,410,638 91,601,251 68,303,082 

16. ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 

กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1 มกราคม 2554  

กลุมบริษัทจายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน        
พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณ และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม      
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม  26,241,311 23,095,014 24,899,344 21,824,793 
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย 3,727,292 3,146,297 3,650,310 3,074,551 

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (380,400) - (380,400) - 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 29,588,203 26,241,311 28,169,254 24,899,344 

 

 

 

 



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)   
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

หนา 28 

16. ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 

คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ตนทุนบริการปจจุบัน 3,052,301 2,591,859 2,993,685 2,535,668 

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 674,991 554,438 656,625 538,883 

        รวม 3,727,292 3,146,297 3,650,310 3,074,551 

คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนขางตน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงรวมในรายการดังตอไปน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ตนทุนขาย 2,817,253 2,521,981 2,817,253 2,521,981 

คาใชจายในการขาย 170,789 123,388 149,367 104,149 

คาใชจายในการบริหาร 739,250 500,928 683,690 448,421 

        รวม 3,727,292 3,146,297 3,650,310 3,074,551 
 

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน 

 
งบการเงินรวมและ                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  
อัตราคิดลด รอยละ 3.56 ตอป 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน รอยละ 5 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ผันแปรตามอายุพนักงาน รอยละ 0 - 37.5 
อัตรามรณะ อัตราตามตารางมรณะไทยป 2540 

แยกเกณฑตามเพศชายและหญิง 
 

17. สํารองตามกฎหมาย 

บริษัทไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรประจําป   
หลังหักผลขาดทุนสะสมตนป (ถามี) จนกวาทุนสํารองดังกลาวมีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท        
สํารองตามกฎหมายไมสามารถนํามาจายปนผลได   

 



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)   
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

หนา 29 

18. เงินปนผลจาย 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ    
0.14 บาท จํานวน 381,145,725 หุน เปนจํานวนเงิน 53.4 ลานบาท โดยจายจากผลการดําเนินงานป 2554 บริษัทจายเงินปนผลในวันที่ 
11 พฤษภาคม 2555 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ    
0.35 บาท จํานวน 381,145,725 หุน เปนจํานวนเงิน 133.4 ลานบาท โดยจายจากผลการดําเนินงานป 2553 กําหนดจายเงินปนผลใน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 

19. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญไดแก 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 2554 2555 2554 

การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป  ก่ึงสําเร็จรูป และวัตถุดิบ (19,970,570) (16,306,648) (19,970,570) (16,306,648) 
ซื้อสินคาสําเร็จรูป 2,664,430 995,000 - - 
ซื้อวัตถุดิบ 531,803,570 527,219,316 531,803,570 527,219,316 
คาเสื่อมราคา 61,749,248 66,977,615 61,367,612 66,604,462 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 258,632,087 205,355,105 256,742,365 203,754,317 

 
 

20. สิทธิและประโยชนท่ีไดรับจากการสงเสริมการลงทุน 

บริษัทไดรับสิทธิและประโยชนจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดย  
 

บัตรสงเสริมเลขที่ 1545(3)/2547 ไดรับยกเวนการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนเวลาแปดปนับต้ังแตวันที่เริ่มมี
รายไดจากการประกอบกิจการ และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิในอัตรารอยละหาสิบของอัตราปกติ
อีกหาปนับจากระยะเวลาแปดปแรกสิ้นสุดลง 

 

ในฐานะที่เปนอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนบริษัทตองปฎิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน  

รายไดจากการขายจําแนกตามธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมและไมไดรับการสงเสริมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 
2554 มีดังน้ี 

 พันบาท 

 2555 2554 

 ธุรกิจที่ไดรับ    
การสงเสริม 

ธุรกิจที่ไมไดรับ     
การสงเสริม รวม 

ธุรกิจที่ไดรับ    
การสงเสริม 

ธุรกิจที่ไมไดรับ     
การสงเสริม รวม 

รายไดจากการขายสงออก 924,390 268,995 1,193,385 679,557 340,338 1,019,895 
รายไดจากการขาย 
   ภายในประเทศ  15,292 257,419 272,711 10,508 237,567 248,075 

          รวม 939,682 526,414 1,466,096 690,065 577,905 1,267,970 



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)   
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

หนา 30 

21. การจําแนกขอมูลตามสวนงาน 

กลุมบริษัทประกอบธุรกิจเปนผูสงออกผักแชเยือกแข็ง และจําหนายขาวโพดหวานแปรรูป เน่ืองจากยอดจําหนายขาวโพดหวาน
แปรรูปมีจํานวนเงินไมเปนสาระสําคัญ และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย จึงไมไดมีการเสนอ
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตรในงบการเงินน้ี 

22. เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน 

บริษัทไดจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 ตามระเบียบ
กองทุน บริษัทจายสมทบเขากองทุนน้ีเทากับสวนที่พนักงานจายในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทไดแตงต้ัง 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดการกองทุน เพ่ือบริหารกองทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ภายใต   
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสุทธิจากสวนรับคืนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เปนจํานวนเงิน 1.1 และ       
1.4 ลานบาท ตามลําดับ 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

23.1 ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีของกิจการ อยางไรก็ตามหากมีลูกหน้ีที่บริษัทคาดวาอาจจะ   
มีปญหาดานการชําระเงินแลวผูบริหารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญใหเพียงพอกับโอกาสท่ีจะ      
เกิดความสูญเสียดังกลาว 

23.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเสี่ยง 

กลุมบริษัทมีรายการคาที่ เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งกอให เกิดความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน                     
เงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทจึงมีนโยบายที่จะปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใชอนุพันธที่เปนเครื่องมือ              
ทางการเงินคุมครองรายการที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศไวลวงหนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมีสัญญา
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชย 3 แหง จํานวน 25.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอจํานวนเงิน 790.3 ลานบาท 
เพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนในการชําระคืนดังกลาวซึ่งจะครบกําหนดในเดือนธันวาคม 2556 และ         
จากการเปรียบเทียบกับมูลคายุติธรรมกับมูลคาตามสัญญาเกิดผลกําไรจํานวน 13.6 ลานบาท   

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมีคานายหนาคางจาย จํานวน 142,627 เหรียญสหรัฐอเมริกาที่ไมไดทําการปองกัน
ความเสี่ยง  

23.3  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยทางการเงิน
ดังกลาวสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น กลุมบริษัทเช่ือวาความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะ                
ไมสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดังน้ันบริษัทจึงมิไดใช                    
ตราสารอนุพันธทางการเงินเพ่ือปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

 



บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)   
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

หนา 31 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 

23.4 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน อันไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว            
ลูกหน้ีการคา เจาหน้ีการคา ภาษีเงินไดคางจายและคาใชจายคางจายมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

24. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหนา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

24.1 บริษัทมีภาระผูกพันในการจายชําระเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด ที่ยังไมเรียกชําระเปนจํานวนเงินประมาณ 
90.0 ลานบาท 

24.2 บริษัทไดทําสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ในการใชโปรแกรมและทําสัญญาวาจางที่ปรึกษาในการออกแบบระบบดังกลาว              
โดยบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเปนจํานวนเงินประมาณ 0.9 ลานบาท  

24.3 บริษัทมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ําประกันบริษัทตอหนวยงานราชการเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 9.5 ลานบาท  

25. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 
รายการในงบการเงินของป 2554 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของป 2555 ดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กอนการจัด      
ประเภทใหม 

จัดประเภท
ใหม 

หลังการจัด
ประเภทใหม 

กอนการจัด      
ประเภทใหม 

จัดประเภท
ใหม 

หลังการจัด
ประเภทใหม 

งบแสดงฐานะการเงิน       
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - 58,593,091 58,593,091 - 58,039,592 58,039,592 
ลูกหน้ีการคา-บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 5,255,835 (5,255,835) - 18,972,870 (18,972,870) - 
ลูกหน้ีการคา-บริษัทอื่น 49,787,448 (49,787,448) - 35,683,762 (35,683,762) - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - 2,513,344 2,513,344 - 2,427,124 2,427,124 
ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 1,753,466 (1,753,466) - 1,702,302 (1,702,302) - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ 4,309,686 (4,309,686) - 4,107,782 (4,107,782) - 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - 69,410,638 69,410,638 - 68,303,082 68,303,082 
เจาหน้ีการคา 35,556,013 (35,556,013) - 35,556,013 (35,556,013) - 
คาใชจายคางจาย-บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 4,293,705 (4,293,705) - 3,933,923 (3,933,923) - 
คาใชจายคางจาย-บริษัทอื่น 30,346,940 (30,346,940) - 29,599,166 (29,599,166) - 
เจาหน้ีซื้อทรัพยสิน 381,603 (381,603) - 381,603 (381,603) - 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1,566,241 1,167,623 2,733,864 1,441,373 1,167,623 2,608,996 

26. การอนุมัติงบการเงิน 

      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  2556 
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