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1. ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทมหาชนจํากัด และไดจดทะเบียนเขาเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย         

แหงประเทศไทยในป 2536 กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและสงออกผักแชเยือกแข็ง และจําหนายขาวโพดหวานแปรรูป                    

บริษัทมีท่ีอยูตามท่ีไดจดทะเบียนไวดังน้ี 

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

สํานักงานสาขา 1 ต้ังอยู เลขท่ี 92 หมูท่ี 3 ถนนเชียงใหม – พราว ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานสาขา  2 ต้ังอยูเลขท่ี 299 หมูท่ี 14 ถนนเชียงใหม – พราว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงิน

ระหวางกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินน้ีมิได

รวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูลท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและ

สถานการณใหมๆ เพ่ือไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอาน

ควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลน้ีมีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติในงบการเงินสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลน้ีเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจการประมาณและ  

ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย 

หน้ีสิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) “กลุมบริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย คือ บริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด  

รายการบัญชีท่ีสําคัญระหวางบริษัทและบริษัทยอยท่ีรวมในงบการเงินระหวางกาลรวมไดหักกลบลบกันแลว 
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด                                                                                                                                

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติ   

ทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางน้ี  

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 12  

 

ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ

จากรัฐบาล 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 8  

 

สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  

 ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

 ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเสื่อมราคาท่ีตีราคาใหม 

 ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีขางตนไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินน้ี ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได  

มาตรฐานฉบับน้ีกําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกตางของมูลคาสินทรัพยและหน้ีสินระหวางเกณฑ

ทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในไตรมาสปจจุบันและปรับยอนหลังงบการเงินของปกอนท่ีแสดงเปนขอมูล

เปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวากลุมบริษัทรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาโดยตลอด 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 
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4. นโยบายการบัญชี                                                                                                                                                                                      

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2555 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เรื่อง ภาษีเงินได เน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12      

เรื่อง ภาษเีงินได มาถือปฏิบัติ ดังน้ี 

      ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษี

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเกี่ยวของน้ัน โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน  

กลุมบริษัทรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอ

การตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปได

คอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผล

ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชน้ัน 

กลุมบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลด

มูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอ

การตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

กลุมบริษัทจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการท่ีไดบันทึก

โดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 
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5.   มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 

ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังตอไปน้ี 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการ       

รื้อถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทและไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ       

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  
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6. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ                                                               

ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3

เน่ืองจากบริษัทนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังน้ี  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วันที่                    

31 มีนาคม  

2556 

ณ วันที่                    

31 ธันวาคม   

2555 

ณ วันที่                             

1 มกราคม 

2555 

ณ วันที่                    

31 มีนาคม  

2556 

ณ วันที่                    

31 ธันวาคม 

2555 

ณ วันที่                             

1 มกราคม 

2555 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิม่ข้ึน       

     คาเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 125,739 112,757 232,398 125,739 112,757 232,398 

   คาเผือ่การลดมูลคาสินคาคงเหลือ 954,632 983,281 1,461,976 954,632 983,281 1,461.976 

   ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 6,155,263 5,917,641 5,995,242 5,867,191 5,633,851 5,726,849 

 7,235,634 7,013,679 7,689,616 6,947,562 6,729,889 7,421,223 

กําไรสะสมเพิม่ข้ึน 7,235,634 7,013,679 7,689,616 6,947,562 6,729,889 7,421,223 

 

 บาท 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ     

กําไรหรือขาดทุน: 

ภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (221,955) 666,516 

 

(217,673) 

 

670,365 

กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 221,955 (666,516) 217,673 (670,365) 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)  (บาท) 0.0006 (0.0017) 0.0006 (0.0018) 
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7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

7.1 ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคา 

ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคาระหวางบริษัทกับบริษัทยอย และบริษัทท่ีเกี่ยวของกันมีดังน้ี : 

 ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัทยอย :  

     บริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด ถือหุนโดยบริษัทและกรรมการรวมกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน :  

      บริษัท อีโตชู คอรปอเรช่ัน จํากัด ผูถือหุนของบริษัท 

      บริษัท พี พี ฟูดส ซัพพลาย  จํากัด ผูถือหุนรวมกัน 

      บริษัท อิง เชง  จํากัด ผูถือหุนรวมกัน 

      บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร กรุป จํากัด ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 

 

 นโยบายราคา 

รายไดจากการขายสินคา  ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาท่ีคิดกับคูคารายอื่น 

รายไดคาเชา ราคาท่ีตกลงรวมกันตามสัญญา 

 รายไดบริการ ราคาท่ีตกลงรวมกนั 

คานายหนา อัตรารอยละ 1.50 – 3.00 ของยอดขาย 

7.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทยอย และบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

ลูกหน้ีการคา     

    บริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด - - 18,546,062 13,495,707 

    บริษัท อีโตชู คอรปอเรช่ัน จํากัด 14,786,783 4,542,140 11,739,079 1,458,741 

    บริษัท อิง เชง  จํากัด 685,041 1,294,423 685,041 1,294,423 

               รวม 15,471,824 5,836,563 30,970,182 16,248,871 

คานายหนาคางจาย     

    บริษัท อีโตชู คอรปอเรช่ัน จํากัด 385,098 1,221,070 266,954 605,843 

    บริษัท พี พี ฟูดส ซัพพลาย  จํากัด 141,774 145,093 141,774 145,093 

    บริษัท อิง เชง จํากัด 825,197 3,168,620 825,197 3,168,620 

               รวม 1,352,069 4,534,783 1,233,925 3,919,556 

เงินประกัน     

    บริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด - - 30,000 30,000 
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7.   รายการธุรกิจกับกจิการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

7.3   รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทกับบริษัทยอย และบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  

รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทกับบริษัทยอย และบริษัทท่ีเกี่ยวของกันสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี                       

31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายไดจากการขายสินคา     

    บริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด - - 59,158,521 59,331,222 

    บริษัท อีโตชู คอรปอเรช่ัน จํากัด 44,042,132 42,872,524 32,777,426 25,016,203 

    บริษัท อิง เชง  จํากัด 526,068 3,331,337 526,068 3,331,337 

               รวม 44,568,200 46,203,861 92,462,015 87,678,762 

รายไดอื่น     

    บริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด - - 168,900 168,900 

    บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร กรุป จํากัด 22,500 22,500 22,500 22,500 

               รวม 22,500 22,500 191,400 191,400 

คานายหนาจาย     

    บริษัท อีโตชู คอรปอเรช่ัน จํากัด 912,973 1,027,967 662,279 629,915 

    บริษัท พี พี ฟูดส ซัพพลาย  จํากัด 177,722 284,916 177,722 284,916 

    บริษัท อิง เชง จํากัด 833,291 778,229 833,291 778,229 

               รวม 1,923,986 2,091,112 1,673,292 1,693,060 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 7,690,564 7,389,333 7,144,639 6,802,683 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 กลุมบริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจําระยะเวลา 4 และ 6 เดือน (31 ธันวาคม 2555 : 6 และ    

11 เดือน) อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.05 - 3.50 ตอป (31 ธันวาคม 2555 : รอยละ 3.00 - 3.50 ตอป) 
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9. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

ลูกหน้ีการคา -บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน(หมายเหตุ 7.2) 15,471,824 5,836,563 30,970,182 16,248,871 

ลูกหน้ีการคา  - บริษัทอื่น 91,970,834 52,875,313 72,882,001 46,369,674 

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญู (30,000) (30,000) (30,000) (30,000) 

ลูกหน้ีการคา  - บริษัทอื่น – สุทธ ิ 91,940,834 52,845,313 72,852,001 46,339,674 

รวมลูกหน้ีการคา 107,412,658 58,681,876 103,822,183 62,588,545 

คาใชจายจายลวงหนา 1,289,839 1,185,049 1,289,839 1,185,049 

ลูกหน้ีอื่นๆ 1,134,161 804,708 1,134,161 804,708 

รวม 109,836,658 60,671,633 106,246,183 64,578,302 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2556 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 แยกตามอายุหน้ีท่ีคางชําระไดดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

 ลูกหน้ีการคา - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน                   

     ยังไมถึงกําหนด 14,786,783 5,085,548 30,285,141 15,497,856 

     คางชําระ 1 - 3 เดือน 553,487 751,015 553,487 751,015 

     คางชําระ 4 - 6 เดือน 131,554 - 131,554 - 

  รวมลูกหน้ีการคา - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน                             15,471,824 5,836,563 30,970,182 16,248,871 

ลูกหน้ีการคา - บริษัทอื่น                   

     ยังไมถึงกําหนด 90,777,469 50,372,250 71,688,636 43,866,611 

     คางชําระ 1 - 3 เดือน 1,163,365 2,473,063 1,163,365 2,473,063 

     คางชําระเกิน 12 เดอืน  30,000 30,000 30,000 30,000 

   รวมลูกหน้ีการคา - บริษัทอื่น                             91,970,834 52,875,313 72,882,001 46,369,674 

   หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (30,000) (30,000) (30,000) (30,000) 

   รวมลูกหน้ีการคา  - บริษัทอื่น - สุทธิ                             91,940,834 52,845,313 72,852,001 46,339,674 
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10. ลูกหน้ีชาวไร  

 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

ลูกหน้ีชาวไร                                        18,738,377 50,297,032 

หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ                    (628,695) (563,785) 

                 สุทธิ       18,109,682 49,733,247 

 

11. สินคาคงเหลือ  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 ราคาทุน คาเผ่ือการปรับลดมูลคาสินคา สินคาคงเหลอื-สุทธ ิ

 31 มีนาคม 

2556 

31 ธันวาคม 

2555 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธันวาคม 

2555 

31 มีนาคม

2556 

31 ธันวาคม 

2555 

สินคาสําเร็จรูปและ 

   กึ่งสําเร็จรูป 398,810,781 301,448,281 (4,392,528) (4,363,581) 394,418,253 297,084,700 

วัตถุดิบและ 

   วัสดุโรงงาน 36,962,454 36,056,122 (380,634) (467,982) 36,581,820 35,588,140 

เมล็ดพันธุ,ยา,ปุย 34,861,569 24,229,670 - (84,840) 34,861,569 24,144,830 

รวม 470,634,804 361,734,073 (4,773,162) (4,916,403) 465,861,642 356,817,670 

 

12. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556   

ราคาตามบัญชีตนงวด  381,281,051 380,463,619 

ซื้อทรัพยสิน 3,371,020 3,308,020 

จําหนายและเลิกใชสินทรัพย (1,112) (1,111) 

คาเสื่อมราคา (13,519,017) (13,421,926) 

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด  371,131,942 370,348,602 
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13. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

เจาหน้ีการคา  37,763,954 39,109,978 37,763,954 39,109,978 

คานายหนาคางจาย - บริษัทท่ีเกีย่วของกัน (หมายเหตุ 7.2) 1,352,069 4,534,783 1,233,925 3,919,556 

คาใชจายคางจาย 32,421,620 45,787,840 31,775,631 44,569,302 

เจาหน้ีอื่น 818,315 4,002,415 818,315 4,002,415 

รวม 72,355,958 93,435,016 71,591,825         91,601,251 

14. ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 

กลุมบริษัทจายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน        

พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเม่ือเกษียณ และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม      

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันท่ี 1 มกราคม  

 

29,588,203 26,241,311 28,169,254 24,899,344 

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ีย 1,188,103 931,834 1,166,694 912,588 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

 

30,776,306 27,173,145 29,335,948 25,811,932 

 

15. ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน

ไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการ

ดําเนินงานของสวนงาน 

กลุมบริษัทประกอบธุรกิจเปนผูสงออกผักแชเยือกแข็ง และจําหนายขาวโพดหวานแปรรูป เน่ืองจากยอดจําหนายขาวโพดหวาน

แปรรูปมีจํานวนเงินไมเปนสาระสําคัญ และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย จึงไมไดมีการเสนอ

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตรในงบการเงินน้ี 

ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายสงออกตางประเทศคิดเปน

ประมาณรอยละ 98 ของรายไดจากการขายรวม  
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16. ภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาล 4,064,544 4,336,153 3,979,641 4,336,153 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผล

แตกตางช่ัวคราวและการกลับรายการผล

แตกตางช่ัวคราว (221,955) 666,516 (217,673) 670,365 

คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3,842,589 5,002,669 3,761,968 5,006,518 

17. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเส่ียง 

กลุมบริษัทมีรายการคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งกอใหเกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ   

กลุมบริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใชอนุพันธท่ีเปนเครื่องมือทางการเงินคุมครองรายการ       

ท่ีเปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศไวลวงหนา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 กลุมบริษัทมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับ

ธนาคารพาณิชย 3 แหง จํานวน 28.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอจํานวนเงิน 887.3 ลานบาท เพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงจาก        

อัตราแลกเปลี่ยนในการชําระคืนดังกลาวซึ่งจะครบกําหนดในเดือนมีนาคม 2557 และจากการเปรียบเทียบมูลคายุติธรรมกับมูลคา         

ตามสัญญาเกิดผลกําไรจํานวน 41.2 ลานบาท 

18. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 

18.1 บริษัทมีภาระผูกพันในการจายชําระเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟูดโพรเซสซิ่ง จํากัด ท่ียังไมเรียกชําระเปนจํานวนเงินประมาณ 

90.0 ลานบาท 

18.2 บริษัทไดทําสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ในการใชโปรแกรมและทําสัญญาวาจางท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดังกลาว  โดยบริษัท   

มีภาระผูกพันตามสัญญาเปนจํานวนเงินประมาณ 0.9 ลานบาท 

18.3 บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ําประกันบริษัทตอหนวยงานราชการเปนจํานวนเงิน

ประมาณ 9.5 ลานบาท 
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19. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ    

0.28 บาท จํานวน 381,145,725 หุน เปนจํานวนเงิน 106.7 ลานบาท โดยจายจากผลการดําเนินงานป 2555 กําหนดจายเงินปนผล        

ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 

20. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลรวมและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะกิจการน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 

14 พฤษภาคม 2556 
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