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1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์          
แห่งประเทศไทยในปี 2536 กลุ่มบริษัท ด าเนินธุรกิจผลิตและ ส่งออกผัก แช่เยือก แข็ง  และจ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป                    
บริษัทมีท่ีอยู่ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ดังน้ี 

ส านักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 149/34 ช้ัน 3 - 4 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานสาขา 1 ตั้งอยู่ เลขท่ี 92 หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่ – พร้าว ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานสาขา  2 ตั้งอยู่เลขท่ี 299 หมู่ท่ี 14 ถนนเชียงใหม่ – พร้าว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบก ารเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี ”) กฎระเบียบและ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องและตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินนี้มิได้
รวมข้อมูลทางการเงินท้ังหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว ดังน้ันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่าน
ควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและ   
ข้อสมมติฐานหลายประกา ร ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ 
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว้ 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่โ ฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย คือ บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด  

รายการบัญชีท่ีส าคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยท่ีรวมในงบการเงินระหว่างกาลรวมได้หักกลบลบกันแล้ว 
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด                                                                                                                                 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติ    
ทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 12  

 
ภาษีเงินได้ 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 8  
 
ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
 ฉบับท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ด าเนินงาน 
 ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
 ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

มาตรฐานฉบับนี้ก าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่ าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์
ทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตาม หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในไตรมาสปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นข้ อมูล
เปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่ากลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 
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4. นโยบายการบัญชี                                                                                                                                                                                      
งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2555 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เรื่อง ภาษีเงินได้ เนื่องจากการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12      
เรื่อง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบัติ ดังน้ี 

      ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปจัจุบัน 

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาต ามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเกี่ยวข้องน้ัน โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้นั้น 

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว  หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงิน ได้    
รอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการท่ีได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 
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5. มาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ียังไม่มีผลบังคับใช้  

ในระหว่าง งวดปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้ 

  วันท่ีมีผลบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 
การตีความมาตรฐานการบัญชี   
ฉบับท่ี 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการ        

รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลั กษณะ
คล้ายคลึงกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของกลุ่ มบริษัทและได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ        
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30  มิถุนายน  2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หน้า 15 
 

 

6. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ                                                               

ในระหว่างงวดปัจจุบัน  บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
เนื่องจากบริษัทน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังน้ี  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วันที่                    
30 มิถุนายน  

2556 

ณ วันที่                    
31 ธันวาคม   

2555 

ณ วันที่                             
1 มกราคม 

2555 

ณ วันที่                    
30 มิถุนายน  

2556 

ณ วันที่                    
31 ธันวาคม 

2555 

ณ วันที่                             
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น       

     ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 112,757 112,757 232,398 112,757 112,757 232,398 
   ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 695,685 983,281 1,461,976 695,685 983,281 1,461.976 
   ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน 6,355,863 5,917,641 5,995,242 6,063,509 5,633,851 5,726,849 
 7,164,305 7,013,679 7,689,616 6,871,951 6,729,889 7,421,223 
ก าไรสะสมเพิ่มขึ้น 7,164,305 7,013,679 7,689,616 6,871,951 6,729,889 7,421,223 

 

 บาท 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรหรือขาดทุน: 
ภาษีเงินไดเ้พิ่มขึ้น(ลดลง) 71,330 (41,379) 75,612 (37,530) 
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น(ลดลง) (71,330) 41,379 (75,612) 37,530 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น(ลดลง)  (บาท) (0.0002) 0.0001 (0.0002) 0.0001 

 

 บาท 

 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรหรือขาดทุน: 
ภาษีเงินไดเ้พิ่มขึ้น(ลดลง) (150,626) 625,137 (142,062) 632,835 
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น(ลดลง) 150,626 (625,137) 142,062 (632,835) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น(ลดลง)  (บาท) 0.0004 (0.0016) 0.0004 (0.0017) 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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7. รายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

7.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคา 
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังน้ี : 

 ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทย่อย :  

     บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน :  

      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

      บริษัท อิง เชง  จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
      บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร ์กรุ๊ป จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 

 

 นโยบายราคา 

รายได้จากการขายสินค้า  ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาท่ีคิดกับคู่ค้ารายอื่น 

รายได้ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกันตามสัญญา 

 รายได้บริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกัน 

ค่านายหน้า อัตราร้อยละ 1.50 – 3.00 ของยอดขาย 

7.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555 

ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 9)     
    บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 22,493,943 13,495,707 
    บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 14,790,791 4,542,140 12,593,571 1,458,741 
    บริษัท อิง เชง  จ ากัด 3,045,993 1,294,423 3,045,993 1,294,423 

               รวม 17,836,784 5,836,563 38,133,507 16,248,871 

ค่านายหน้าค้างจ่าย (หมายเหตุ 13)     
    บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1,607,090 1,221,070 1,272,851 605,843 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 227,162 145,093 227,162 145,093 
    บริษัท อิง เชง จ ากัด 1,783,625 3,168,620 1,783,625 3,168,620 

               รวม 3,617,877 4,534,783 3,283,638 3,919,556 

เงินประกัน     
    บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 30,000 30,000 
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7.   รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

7.3   รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  

รายได้ และค่าใช้จ่าย ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย  บุคคล และบริ ษัทท่ีเกี่ยวข้องกันส าหรับ งวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี                       
30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายได้จากการขายสินค้า     
    บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 61,940,095 57,449,558 
    บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 52,695,562 45,736,054 43,690,810 39,447,007 

    บริษัท อิง เชง  จ ากัด 4,063,309 3,723,784 4,063,309 2,865,053 

               รวม 56,758,871 49,459,838 109,694,214 99,761,618 

รายได้อื่น     
    บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 168,900 168,900 

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

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

ค่านายหน้าจ่าย     
    บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1,180,297 976,046 964,155 853,588 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 253,022 193,782 253,022 193,782 

    บริษัท อิง เชง จ ากัด 881,788 853,070 881,788 853,070 

               รวม 2,315,107 2,022,898 2,098,965 1,900,440 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 7,695,964 7,389,333 7,150,039 6,802,683 
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7.   รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

7.3   รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

รายได้ และค่าใช้จ่าย ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย  บุคคล และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันส าหรับ งวดหก เดือน สิ้นสุดวันท่ี                       
30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายได้จากการขายสินค้า     
    บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 121,098,616 116,780,780 
    บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 96,737,694 88,608,578 76,468,236 64,463,210 

    บริษัท อิง เชง  จ ากัด 4,589,377 7,055,121 4,589,377 6,196,390 

               รวม 101,327,071 95,663,699 202,156,229 187,440,380 

รายได้อื่น     
    บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 337,800 337,800 

    บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากัด 45,000 45,000 45,000 45,000 

               รวม 45,000 45,000 382,800 382,800 

ค่านายหน้าจ่าย     
    บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 2,093,270 2,004,013 1,626,434 1,483,503 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากดั 430,744 478,698 430,744 478,698 

    บริษัท อิง เชง จ ากัด 1,715,079 1,631,299 1,715,079 1,631,299 

               รวม 4,239,093 4,114,010 3,772,257 3,593,500 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 15,386,528 14,778,666 14,294,678 13,605,366 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มบริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจ าระยะเวลา 6 และ 13 เดือน (31 ธันวาคม 2555 : 6 และ    
11 เดือน)อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.05 – 3.20 ต่อปี (วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 : ร้อยละ 3.00 – 3.50 ต่อปี) 
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555 

ลูกหน้ีการค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 7.2) 17,836,784 5,836,563 38,133,507 16,248,871 

ลูกหน้ีการค้า  - บริษัทอื่น 126,777,736 52,875,313 110,826,033 46,369,674 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (30,000) (30,000) (30,000) (30,000) 

ลูกหน้ีการค้า  - บริษัทอื่น - สุทธิ 126,747,736 52,845,313 110,796,033 46,339,674 

รวมลูกหน้ีการค้า 144,584,520 58,681,876 148,929,540 62,588,545 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 4,450,071 1,185,049 4,450,071 1,185,049 

ลูกหน้ีอื่น  ๆ 1,387,241 804,708 1,387,241 804,708 

รวม 150,421,832 60,671,633 154,766,852 64,578,302 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2556 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 แยกตามอายุหนี้ท่ีค้างช าระได้ดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555 

 ลูกหน้ีการค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                   

     ยังไม่ถึงก าหนด 15,966,737 5,085,548 36,263,460 15,497,856 

     ค้างช าระ 1 - 3 เดือน 1,870,047 751,015 1,870,047 751,015 

  รวมลูกหน้ีการค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                             17,836,784 5,836,563 38,133,507 16,248,871 

ลูกหน้ีการค้า - บริษัทอื่น                   

     ยังไม่ถึงก าหนด 125,384,425 50,372,250 109,432,722 43,866,611 

     ค้างช าระ 1 - 3 เดือน 1,363,311 2,473,063 1,363,311 2,473,063 

     ค้างช าระเกิน 12 เดือน  30,000 30,000 30,000 30,000 

   รวมลูกหน้ีการค้า - บริษัทอื่น                             126,777,736 52,875,313 110,826,033 46,369,674 

   หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (30,000) (30,000) (30,000) (30,000) 

   รวมลูกหน้ีการค้า  - บริษัทอื่น - สุทธิ                             126,747,736 52,845,313 110,796,033 46,339,674 
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10. ลูกหนี้ชาวไร่  

 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555 

ลูกหนี้ชาวไร่                                        28,763,645 50,297,032 
หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                    (563,785) (563,785) 

                 สุทธิ       28,199,860 49,733,247 
 
 

11. สินค้าคงเหลือ  

งบการเงินรวม 

 บาท 
 ราคาทุน ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินค้า สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธันวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธันวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธันวาคม 
2555 

สินค้าส าเร็จรูปและ 
   กึ่งส าเร็จรูป 326,041,204 301,448,281 (3,239,964) (4,363,581) 322,801,240 297,084,700 
วัตถุดิบและ 
   วัสดุโรงงาน 35,570,481 36,056,122 (225,380) (467,982) 35,345,101 35,588,140 
เมล็ดพันธุ,์ยา,ปุ๋ย 41,377,286 24,229,670 (13,080) (84,840) 41,364,206 24,144,830 

รวม 402,988,971 361,734,073 (3,478,424) (4,916,403) 399,510,547 356,817,670 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
 ราคาทุน ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธันวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธันวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธันวาคม 
2555 

สินค้าส าเร็จรูปและ 
   กึ่งส าเร็จรูป 325,033,289 301,448,281 (3,239,964) (4,363,581) 321,793,325 297,084,700 
วัตถุดิบและ 
   วัสดุโรงงาน 35,570,481 36,056,122 (225,380) (467,982) 35,345,101 35,588,140 
เมล็ดพันธุ,์ยา,ปุ๋ย 41,377,286 24,229,670 (13,080) (84,840) 41,364,206 24,144,830 

รวม 401,981,056 361,734,073 (3,478,424) (4,916,403) 398,502,632 356,817,670 
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12. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556   
ราคาตามบัญชีต้นงวด  381,281,051 380,463,619 
ซื้อทรัพย์สิน 6,923,201 6,860,201 
จ าหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ (80,089) (80,088) 

ค่าเสื่อมราคา (33,818,640) (33,623,162) 

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด  354,305,523 353,620,570 
 

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2556 

31 ธันวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธันวาคม 
2555 

เจ้าหน้ีการค้า  50,634,156 39,109,978 50,634,156 39,109,978 

ค่านายหน้าค้างจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.2) 3,617,877 4,534,783 3,283,638 3,919,556 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 33,324,102 45,787,840 32,832,109 44,569,302 

เจ้าหน้ีอื่นๆ 487,350 4,002,415 487,350 4,002,415 

รวม 88,063,485 93,435,016 87,237,253 91,601,251 

14. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มบริษัท จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ าเหน็จ ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน        
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน      

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 1 มกราคม  
 

29,588,203 26,241,311 28,169,254 24,899,344 
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ีย 2,376,206 1,863,667 2,333,388 1,825,176 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (185,100) - (185,100) - 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

 
 
 

31,779,309 28,104,978 30,317,542 26,724,520 
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15. เงินปันผลจ่าย 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ    
0.28 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 106.7 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2555 บริษัทจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 
10 พฤษภาคม 2556 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ    
0.14 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 53.4 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2554 บริษัทจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 
11 พฤษภาคม 2555 

16. ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทท่ีผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในก ารจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน  

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกผัก แช่เยือกแข็ง  และจ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป เนื่องจากยอดจ าหน่ายข้าวโพดหวาน
แปรรูปมีจ านวนเงินไม่เป็นสาระส าคัญ และ ด าเนินธุรกิจในส่วนงา นทางภูมิศาสตร์เดียวคือในป ระเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอ
ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี้ 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายส่งออกต่างประเทศ     
คิดเป็นประมาณร้อยละ 98 ของรายได้จากการขายรวม  

17. ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 สรุปได้ดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล 10,469,706 12,048,071 9,803,612 11,651,855 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด        

ผลแตกต่างช่ัวคราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างช่ัวคราว 71,330 (41,379) 75,612 (37,530) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 10,541,036 12,006,692 9,879,224 11,614,325 
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17. ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 สรุปได้ดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล 14,534,251 16,384,224 13,783,254 15,988,008 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด        

ผลแตกต่างช่ัวคราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างช่ัวคราว (150,626) 625,137 (142,062) 632,835 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 14,383,625 17,009,361 13,641,192 16,620,843 

18. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเส่ียง 

กลุ่มบริษัทมีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   
กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้อนุพันธ์ท่ีเป็นเครื่องมือทางการเงินคุ้มครองรายการ       
ท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ
ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง จ านวน 34.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อจ านวนเงิน 1,058.5 ล้านบาท เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจาก        
อัตราแลกเปลี่ยนในการช าระคืนดังกล่าวซึ่งจะครบก าหนดในเดือนมิถุนายน 2557 และจากการเปรียบเทียบมูลค่ายุตธิรรมกับมูลค่า         
ตามสัญญาเกิดผลขาดทุนจ านวน 36.6 ล้านบาท 

 

19. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้า 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 

19.1 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ท่ียังไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงินประมาณ 
90.0 ล้านบาท 

19.2 บริษัทได้ท าสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ ในการใช้โปรแกรมและ สัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบ ดังกล่าว  โดยบริษัท        
มีภาระผูกพันตามสัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 4.5 ล้านบาท 

19.3 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ าประกันบริษัทต่อหน่วย งานราชการเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 9.5 ล้านบาท  

 
 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2556 


