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1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปี 2536 กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผัก ผลไม้แช่แข็ง และจ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป บริษัทมีท่ีอยู่
ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ดังน้ี 

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. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยซึ่งก าหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
ก าหนดสมมติฐานท่ีเกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สินรวมท้ังเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน
ท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วันท่ีในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดังกล่าว       ตัวเลขท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดท าตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจใน
เหตุการณ์และสิ่งท่ีได้กระท าไปในปัจจุบันอย่างดีท่ีสุดแล้ว 

งบการเงินได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่าง
อื่นในนโยบายการบัญชี 

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

รายการบัญชีท่ีส าคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยท่ีรวมในงบการเงินรวมได้หักกลบลบกันแล้ว 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) และ บริษัทย่อย คือ บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด  

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง 

ก) แม่บทการบัญชี 

แม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุงซึ่งประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม  2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง           
ซึ่งประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2554 และวันท่ี 1 มกราคม 2556 และกลุ่มบริษัทยังไม่ได้น ามาถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้
มีดังต่อไปนี ้

มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่องต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26 เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออก 

จากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่องส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่องก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน และหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์

ท่ีอาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3    
  (ปรับปรุง 2552)  

เรื่องการรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2552) 

เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงาน  
ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6  เรื่องการส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 15 

เรื่องสัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

ท้ังนี้ ผู้บริหารได้พิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ซึ่งมาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง
กับกลุ่มบริษัทสรุปได้ดังน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 และกระทบต่อกลุ่มบริษัท ดังน้ี 

(ก) ต้นทุนการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และอาจมี    
การคิดค่าเสื่อมราคาประจ าปี  

(ข) การก าหนดค่าเสื่อมราคา ต้องพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมี
สาระส าคัญ  

(ค) มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ต้องมีการประมาณด้วยมูลค่าท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบัน
จากสินทรัพย์นั้น หากมีอายุและสภาพท่ีคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเม่ือสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ 
นอกจากนี้ต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้นปี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) อนุญาตให้กิจการเลือกปรับไปข้างหน้าส าหรับปีท่ีเริ่มน ามาถือ
ปฏิบัติ กลุ่มบริษัทเลือกท่ีจะใช้ทางเลือกดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารพิจารณาแล้วไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส าคัญ
ต่องบการเงิน   
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีไทย เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554  กลุ่มบริษัทจึงยังไม่ได้บันทึกบัญชีผลประโยชน์หลังออกจากงานภายใต้
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างจนกว่าจะเกิด
ค่าใช้จ่ายขึ้น ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ก าหนดให้ต้องทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายและประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์พนักงาน ตามระยะเวลาตั้งแต่วันท่ีพนักงานเริ่มให้บริการ ซึ่งก าหนดให้ มีข้อสมมติฐานในการ
ค านวณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยเพ่ือประเมินภาระผูกพันและค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์ระยะยาว 
รวมถึงก าหนดให้ใช้วิธีการคิดลดผลประโยชน์เนื่องจากก าหนดเวลาการจ่ายช าระผลประโยชน์ดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นภายหลังจากท่ีพนักงานได้ให้บริการเป็นเวลานาน ส าหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 19 อนุญาตให้บันทึกประมาณการหนี้สินท่ีค านวณจากระยะเวลาท่ีพนักงานให้บริการก่อนวันท่ีมี
ผลบังคับใช้ได้สี่ทางเลือก โดยกลุ่มบริษัทเลือกวิธีปรับกับก าไรสะสม ณ วันท่ีน ามาตรฐานการบัญชีมาใช้ครั้งแรก 

ผู้บริหารได้ประเมินประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในช่วงการเปลี่ยนแปลง ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 
ซึ่งหนี้สินดังกล่าวจะมีผลท าให้หนี้สินของงบการเงินของกลุ่มบริษัทเพ่ิมขึ้นเป็นเงินประมาณ  22.9 ล้านบาท 
และ 21.8 ล้านบาทส าหรับบริษัท และก าไรสะสมของกลุ่มบริษัทลดลงเป็นเงินประมาณ 22.9 ล้านบาท และ 
21.8 ล้านบาทส าหรับบริษัท 

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินของกลุ่มบริษัทมีดังน้ี 
 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  ซึ่งถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 
 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค้ าประกัน” 
ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบดุล 

 

4.2 ลูกหนี ้

ลูกหนี้แสดงในราคาท่ีระบุไว้ในใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 

4.3 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้เท่ากับจ านวนท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ชาวไร่ไม่ได้ 
ท้ังน้ีโดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ในปัจจุบัน หนี้สูญท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือสามารถระบุได้   
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4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ (ต่อ) 
 

4.4 สินค้าคงเหลือ  

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนของสินค้าค านวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น 
ค่าภาษี อากร ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินท่ีได้รับคืนจากการซื้อสินค้า  ต้นทุนของสินค้าส าเร ็จรูปและ           
งานระหว่างท า ประกอบด้วย  ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่ง        ปัน
ส่วนตามเกณฑ์การด าเนินงานตามปกติ  มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ
หักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สินค้านั้นส าเร็จรูปและค่าใช้จ่ายในการขาย 

ณ วันสิ้นปีบริษัทจะพิจารณาสภาพของสินค้าส าเร็จรูป เพ่ือพิจารณาประกอบว่าจ านวนเงินค่าเผ่ือสินค้าเสื่อมสภาพ
ท่ีตั้งไว้เพียงพอและเหมาะสมแล้ว  

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยหมายถึงบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงท้ังทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิ
ในการออกเสียงท้ังหมด หรือมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานของบริษัทย่อย       บริษัทย่อย
ดังกล่าวได้ถูกน ามารวมในการจัดท างบการเงิน โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ีบริษัทใหญ่มีอ านาจควบคุม จนถึงวันท่ีบริษัทย่อย
ดังกล่าวได้ขายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนก าไรขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นได้ตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แล้ว นโยบายการบัญชีส าหรับบริษัทย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือใช้นโยบายบัญชีเดียวกับกลุ่มบริษัท
ในการจัดท างบการเงินรวม 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นท่ีดินแสดงในงบดุลด้วยราคา
ทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังน้ี 
  

อาคาร 20  ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5-10  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งส านักงาน 5  ปี 

เม่ือมีการขายหรือเลิกใช้งานสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้น   
ออกจากบัญชีและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์เหล่านั้นในงบก าไรขาดทุน 

อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุนโดยท่ียังไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคาจนกระท่ัง
สินทรัพย์นั้นจะแล้วเสร็จและพร้อมท่ีจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ (ต่อ) 

4.7 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน  

สินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานแสดงตามราคาทุนหรือราคาสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า  

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจ าหน่าย 

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

4.9 สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าทรัพย์สินท่ีผู้ให้เช่าโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ท่ีมีนัยส าคัญในการเป็นเจ้าของไปยังผู้เช่าจะถูกจัดเป็น
สัญญาเช่าทางการเงิน โดยผู้เช่าจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินด้วยจ านวนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของ
ค่าเช่าขั้นต่ าท่ีต้องจ่ายตามสัญญา หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ค่าเช่าจ่ายในแต่ละงวดจะ
แบ่งเป็นส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ียและส่วนท่ีเป็นการช าระหนี้สิน โดยดอกเบ้ียแต่ละงวดจะค านวณโดยใช้อัตราดอกเบ้ียคงท่ี
ตลอดอายุของหนี้สิน ส่วนค่าเช่าสุทธิจากดอกเบ้ียจะน าไปลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจะ
บันทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่า ทรัพย์สินท่ีเสื่อมสภาพได้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุ
การใช้งานของทรัพย์สิน 

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษัทได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อาจจะไม่ได้รับคืนหรือ
เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์
นั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยท่ีการประเมินจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจาก     หน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทได้รับรู้รายการขาดทุน            จาก
การด้อยค่าในงบก าไรขาดทุน กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์              ท่ีรับรู้
ในงวดก่อนๆ โดยบันทึกเป็นรายได้อื่นเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หมดไปหรือ
ยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 

4.11 รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการและ   
แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีในงบดุลให้เป็นเงินบาทโดยใช้              
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบดุล รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตรา   
ต่างประเทศ และท่ีเกิดการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกทันทีในงบก าไรขาดทุน 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ (ต่อ) 

4.12 ประมาณการหนี้สิน   

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย
หรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิด   
การไหลออกของทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่าง      
น่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเม่ือการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่าง   
แน่นอนเม่ือได้จ่ายช าระประมาณการหนี้สินไปแล้ว 

4.13 การรับรู้รายได้ 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายเม่ือมีการส่งมอบและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปยังลูกค้าแล้ว 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของสินทรัพย์ 

4.14 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักท่ีช าระแล้วในระหว่าง
ปีของแต่ละปี 

4.15 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจ า  ลูกหนี้การค้า       
เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่น หนี้สินทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งนโยบายบัญชีเฉพาะรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 

4.16 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท 
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น 
บริษัทย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับ
บริษัท ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษัท ตลอดท้ังสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว 
และกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทค านึงถึงเนื้อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

5.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคา 

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังน้ี : 

 ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทย่อย :  

     บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน :  
      บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
      บริษัท อิง เชง  จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
      บริษัท อะกรีเวิลด์ จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
      บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
      บริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด ถือหุ้นโดยญาติสนิทกรรมการ 

 

 นโยบายราคา 

รายได้จากการขายสินค้า  ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาท่ีคิดกับคู่ค้ารายอื่น 

รายได้ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกันตามสัญญา 

รายได้บริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกัน 

ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงร่วมกัน 

ค่านายหน้า อัตราร้อยละ 1.50 – 3.00 ของยอดขาย 

เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี 
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5.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังน้ี 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ลูกหนี้การค้า     
      บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 15,976,965 9,543,913 
      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 4,531,292 5,031,350 1,839,614 3,065,855 
      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 1,449,210 1,881,500 1,449,210 1,881,500 
      บริษัท อิง เชง  จ ากัด 2,412,837 1,134,487 2,412,837 1,134,487 

               รวม 8,393,339 8,047,337 21,678,626 15,625,755 

ดอกเบี้ยค้างรับ     
     บริษัท ซีแอนดด์ับบลิว  
          อินเตอร์ฟูดส์  จ ากัด - 67,627 - 67,627 

เงินให้กู้ยืม     
     บริษัท ซีแอนดด์ับบลิว  
          อินเตอร์ฟูดส์  จ ากัด - 24,500,000 - 24,500,000 

ในปี 2548 บริษัทท าสัญญาให้กู้ยืมระยะยาวกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด)  จ านวนเงิน 
24.5 ล้านบาท มีก าหนดจ่ายช าระคืนเงินต้นท้ังจ านวนภายในปี 2553 โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก     สิ้น
เดือน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดย บริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ซี แอนด์ดับบลิว 
อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด และนายนิรันดร์ พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการของบริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด บริษัทได้รับ
ช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียค้างรับจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันแล้วท้ังจ านวน เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2553 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          
         บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1,072,486 882,570 535,908          354,143 
         บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 287,839 379,771 287,839 379,771 
         บริษัท อิง เชง จ ากัด 2,677,279       2,375,552 2,677,279       2,375,552 
         บริษัท อะกรีเวิลด์ จ ากัด - 12,593 - 12,593 

               รวม 4,037,604 3,650,486 3,501,026 3,122,059 

เงินประกัน     
        บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 30,000 30,000 
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5.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2553 และ 2552  มีดังน้ี 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

รายได้จากการขายสินค้า     
      บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 229,871,281 220,817,731 
      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 202,234,102 180,196,249 135,775,204 124,680,790 
      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 11,804,610 11,481,500 8,765,610 11,118,500 
      บริษัท อิง เชง  จ ากัด 5,489,709 4,581,605 5,489,709 3,931,813 

               รวม 219,528,421 196,259,354 379,901,804 360,548,834 

รายได้อื่น     
      บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 620,400 620,400 
      บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากัด 90,000 90,000 90,000 90,000 

               รวม 90,000 90,000 710,400 710,400 

ดอกเบี้ยรับ     
      บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว  
           อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด  373,038 796,250 373,038 796,250 

ค่านายหน้าจ่าย     
       บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 4,158,872 3,592,901 2,797,542 2,515,287 
       บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 898,635 1,090,751 898,635 1,090,751 
       บริษัท อิง เชง จ ากัด 2,814,850 2,438,723 2,814,850 2,438,723 

               รวม 7,872,357 7,122,375 6,511,027 6,044,761 

ค่าบริการจ่าย     
       บริษัท อะกรีเวิลด์ จ ากัด 658,217 178,400 658,217 178,400 
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    
 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เงินสด 129,716 125,153 124,716 115,153 
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน 138,401 285,057 - - 
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 180,275,779 262,065,602 159,413,937 132,355,352 
เงินฝากประเภทประจ าอายุไม่เกิน 3 เดือน - 5,521,965 - 110,000,000 

       รวม 180,543,896 267,997,777 159,538,653 242,470,505 

เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบ้ียถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.25 ต่อปี (ปี 2552: ร้อยละ 0.5 - 0.75 ต่อปี) 

7. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราวได้แก่เงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจ ามีอายุ 5 เดือน และ 8 เดือน อัตราดอกเบ้ียร้อยละ                  
1.7 - 2.0 ต่อปี (ปี 2552: ร้อยละ 1.0 ต่อปี) 

8. ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ท่ีค้างช าระได้ดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

 ลูกหนี้การค้า - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                   
     ยังไม่ถึงก าหนด 7,428,607 7,550,688 20,713,894 15,129,106 
     ค้างช าระ 1 - 3 เดือน 897,188 496,649 897,188 496,649 
     ค้างช าระ 4 - 6 เดือน 67,544 - 67,544 - 

  รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                             8,393,339 8,047,337 21,678,626 15,625,755 

ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น                   
     ยังไม่ถึงก าหนด 42,246,806 28,854,127 34,552,746 22,413,926 
     ค้างช าระ 1 - 3 เดือน 2,278,978 7,359,864 2,278,978 6,795,864 
     ค้างช าระเกิน 12 เดือน  2,751,014 2,751,014 2,751,014 2,751,014 

   รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น                             47,276,798 38,965,005 39,582,738 31,960,804 
 หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,751,014) (2,751,014) (2,751,014) (2,751,014) 

   รวมลูกหนี้การค้า  - บริษัทอื่น - สุทธิ                             44,525,784 36,213,991 36,831,724 29,209,790 
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9. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าสินค้า สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

สินค้าส าเร็จรูปและ 
   กึ่งส าเร็จรูป 264,095,906     352,489,131  (1,445,769)       (1,400,639) 262,650,137 351,088,492 
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน 30,303,046       34,275,583  (138,966)          (776,947) 30,164,080 33,498,636 
เมล็ดพันธุ์,ยา,ปุ๋ย 17,215,357       17,077,032  (71,114)            (61,122) 17,144,243 17,015,910 
รวม 311,614,309 403,841,746  (1,655,849)  (2,238,708) 309,958,460 401,603,038 

10. ลูกหนี้ชาวไร่ – สุทธิ 
 

 บาท 

 2553 2552 

ลูกหนี้ชาวไร่                                        36,875,041 27,369,166 
หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                    (690,811) (697,457) 

                 สุทธิ       36,184,230 26,671,709 

11. เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค้ าประกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทย่อยมีเงินฝากประจ า จ านวนเงิน 14.5 ล้านบาท และ 14.4  ล้านบาท ตามล าดับ          
ซึ่งติดภาระค้ าประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง   

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

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

บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง  จ ากัด จ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป 30,000,000 100.0    23,353,658 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ      
 

งบการเงินรวม บาท 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เครื่องจักร                
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ 

เครื่องตกแต่ง
ส านักงาน 

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องจักร 

ระหว่างติดต้ัง รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552        
     ราคาทุน 89,252,940 420,573,503 660,085,577 45,600,825 22,481,435 11,844,476 1,249,838,756 
     หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (216,254,808) (520,708,031) (32,617,815) (19,965,975) - (795,854,330) 
           การด้อยค่าของสินทรัพย์ - - (5,528,835) - - - (5,528,835) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชี  82,945,239 204,318,695 133,848,711 12,983,010 2,515,460 11,844,476 448,455,591 

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553       
     มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี  82,945,239 204,318,695 133,848,711 12,983,010 2,515,460 11,844,476 448,455,591 
     บวก ซื้อสินทรัพย์ - 9,406,460 15,780,226 1,779,000 794,465 20,122,827 47,882,978 
              โอนเข้า(ออก) - 10,482,487 11,779,134 - - (22,261,621) - 
              โอนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์  - - - - - (2,391,041) (2,391,041) 
     หัก    จ าหน่ายสินทรัพย์                 - - (8,150) (2) (41) - (8,193) 
               ค่าเสื่อมราคา  - (25,061,398) (36,803,575) (4,771,887) (962,029)  - (67,598,889) 

    มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี 82,945,239 199,146,244 124,596,346 9,990,121 2,347,855 7,314,641 426,340,446 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553        
     ราคาทุน 89,252,940 440,462,450 685,099,393 41,505,073 22,912,181 7,314,641 1,286,546,678 
    หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (241,316,206) (554,974,212) (31,514,952) (20,564,326)  - (854,677,397) 
          การด้อยค่าของสินทรัพย์              - - (5,528,835) - - - (5,528,835) 

    มูลค่าสุทธิตามบัญชี    82,945,239 199,146,244 124,596,346 9,990,121 2,347,855 7,314,641 426,340,446 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ (ต่อ) 
                                                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ     บาท 

 

ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ
เครื่องตกแต่ง
ส านักงาน 

อาคารระหว่าง
ก่อสร้าง 

และเครื่องจักร 
ระหว่างติดต้ัง รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552        
     ราคาทุน 89,252,940 420,573,503 660,085,577 44,626,073 21,352,309 11,844,476 1,247,734,878 
     หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (216,254,808) (520,708,031) (31,645,200) (18,903,358) - (793,819,098) 
            การด้อยค่าของสินทรัพย์ - - (5,528,835) - - - (5,528,835) 

    มูลค่าสุทธิตามบัญชี   82,945,239 204,318,695 133,848,711 12,980,873 2,448,951 11,844,476 448,386,945 

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553    
     มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี  82,945,239 204,318,695 133,848,711 12,980,873 2,448,951 11,844,476 448,386,945 
    บวก ซื้อสินทรัพย์ - 9,406,460 15,780,226 - 794,464 20,122,827 46,103,977 
             โอนเข้า(ออก) - 10,482,487 11,779,134 - - (22,261,621) - 
             โอนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - - - - - (2,391,041) (2,391,041) 
    หัก    จ าหน่ายสินทรัพย์ -  - (8,150) (1) (40) - (8,191) 
              ค่าเสื่อมราคา - (25,061,398) (36,803,575) (4,439,296) (938,378)  - (67,242,647) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี 82,945,239 199,146,244 124,596,346 8,541,576 2,304,997 7,314,641 424,849,043 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553        
     ราคาทุน 89,252,940 440,462,450 685,099,393 39,726,073 21,794,955 7,314,641 1,283,650,452 
     หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (6,307,701) (241,316,206) (554,974,212) (31,184,497) (19,489,958)  - (853,272,574) 
            การด้อยค่าของสินทรัพย์ - - (5,528,835) - - - (5,528,835) 

    มูลค่าสุทธิตามบัญชี  82,945,239 199,146,244 124,596,346 8,541,576 2,304,997 7,314,641 424,849,043 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ (ต่อ) 

ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทมูลค่าตามบัญชีจ านวนเงิน 134.7 ล้านบาท (ปี 2552: 142.6 ล้านบาท) ได้จ านองไว้เป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 16   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มูลค่าตามราคาทุนของอุปกรณ์ท่ีตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ของกลุ่มบริษัทและบริษัท
มีจ านวนเงินประมาณ 444.4 ล้านบาทและ 443.4 ล้านบาทตามล าดับ  (ปี 2552 : 406 ล้านบาท และ 405 ล้านบาทตามล าดับ) 

14. สินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน – สุทธิ 
 

 บาท 

 
ท่ีดิน 

เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ รวม 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2552    
     ราคาทุน 18,050,121 20,997,561 39,047,682 
     หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (14,526,326) (14,526,326) 
    หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์                    - (3,445,198) (3,445,198) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชี 18,050,121 3,026,037 21,076,158 

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553    
     มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี 18,050,121 3,026,037 21,076,158 
     บวก ซื้อสินทรัพย ์ 3,190,590 - 3,190,590 

     หัก   ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - (897,602) (897,602) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี 21,240,711 2,128,435 23,369,146 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2553    
     ราคาทุน 21,240,711 20,997,561 42,238,272 
     หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (15,423,928) (15,423,928) 
    หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์                    - (3,445,198) (3,445,198) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชี 21,240,711 2,128,435 23,369,146 

ท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท จ านวน 21.2 ล้านบาท (ปี 2552 : 18.1 ล้านบาท) จัดเตรียมไว้ส าหรับสร้างโรงงาน   
ในอนาคต 
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15. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 
                     

 บาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  
     ราคาทุน 1,690,810 

     หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (1,508,550) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชี 182,260 

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553  
     มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี 182,260 
     รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,391,041 
     บวก  ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 407,845 

     หัก  ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี (182,260) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี 2,798,886 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  
     ราคาทุน 4,489,696 

     หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (1,690,810) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชี 2,798,886 
 

16. วงเงินเบิกเกินบัญชธีนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ านวน 450.3    
ล้านบาท และ 420 ล้านบาทตามล าดับ โดยมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินเบิกเกินบัญชีและ เงินกู้ยืมระยะสั้น
ดังกล่าวข้างต้นค้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 13 

17. ทุนเรือนหุ้น 

 ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2552 ผู้ถือหุ้นมีมติดังน้ี 
- ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 346,497,096 บาท(หุ้นสามัญจ านวน 346,497,096 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  1 บาท)เป็น 

346,496,592บาท (หุ้นสามัญจ านวน 346,496,592 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษัทได้น าไปจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2552 

- ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 34,649,659 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 346,496,592 บาท(หุ้นสามัญจ านวน 
346,496,592 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 381,146,251 บาท (หุ้นสามัญจ านวน 381,146,251 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 
บริษัทได้น าไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2552 

 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2552 บริษัทจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่   (เศษปัดท้ิง) คิดเป็น
จ านวนหุ้นปันผล 34,649,133 หุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 
34,649,133 บาท มีผลให้ทุนท่ีออกและช าระแล้วเพ่ิมขึ้นเป็น 381,145,725 บาท (หุ้นสามัญจ านวน 381,145,725 หุ้น มูลค่า   หุ้น
ละ 1 บาท) บริษัทได้น าไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2552 
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18. ส ารองตามกฎหมาย 

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

19. เงินปันผลจ่าย 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ   
0.5 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 190.6 ล้านบาท จากผลการด าเนินงานปี 2552 โดยบริษัทแบ่งจ่ายเป็น 2 งวดดังนี ้

- บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 4/2252 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2552 ในอัตรา
หุ้นละ 0.25 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 95.3 ล้านบาท ในวันท่ี 11 กันยายน 2552 

- บริษัทจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 95.3 ล้าน
บาทในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2553 อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 1,375 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบางราย 
เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2552 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท จ านวน 346,496,592 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 103,947,503 บาท จากผลการด าเนินงานปี 2550 - 2551 ของ
บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1465/2542 และจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ (เศษปัดท้ิง) คิดเป็น
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนหุ้นปันผล 34,649,133 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 
34,649,133 บาท จากผลการด าเนินงานปี 2550-2551 ของบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1465/2542 โดยบริษัทจ่ายเงินปันผล
และหุ้นปันผลดังกล่าวเม่ือวันท่ี 29  พฤษภาคม 2552 อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 1,475 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
บางรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคัญได้แก่  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูป  กึ่งส าเร็จรูป 
   และวัตถุดิบ 88,346,857 (57,761,945) 88,346,857 (57,761,945) 
ซื้อสินค้าส าเร็จรูป 1,641,321  1,026,750    -   - 
ซื้อวัตถุดิบ 414,494,876 494,259,042 414,494,876 494,259,042 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 68,678,751 69,118,551 68,322,509 68,903,054 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 194,557,037 179,824,941 193,006,387 178,250,352 
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21. สิทธิและประโยชน์ท่ีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ. 2520 
โดยสังเขปตามบัตรส่งเสริมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้                                                                        

 

21.1 บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1727/สอ./2531 ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา  7 ปีนับตั้งแต่
วันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2533 สิ้นสุดวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2540 

 

21.2    บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1063/สอ./2536 ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 6 ปีนับตั้งแต่
วันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2537 สิ้นสุดวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2543 

 

21.3    บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1397/2537  ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันท่ี
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการในวันท่ี 3 มีนาคม 2539 สิ้นสุดวันท่ี 3 มีนาคม 2547 

  

21.4 บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1465/2542 ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันท่ีเริ่ม
มีรายได้จากการประกอบกิจการในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2544 สิ้นสุดวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2552 

21.5 บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1545(3)/2547 ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปีนับตั้งแต่วันท่ี
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ  

 

ในฐานะท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนบริษัทต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน   

รายได้จากการขายจ าแนกตามธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมส า หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552 มีดังนี้ 

 พันบาท 

 2553 2552 

 ธุรกิจท่ีได้รับ           
การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ได้รับ       
การส่งเสริม รวม 

ธุรกิจท่ีได้รับ            
การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ได้รับ      
การส่งเสริม รวม 

รายได้จากการขายส่งออก 1,109,487 - 1,109,487 1,057,958 - 1,057,958 
รายได้จากการขาย 
   ภายในประเทศ  237,422 2,163 239,585 234,736 1,371 236,107 

          รวม 1,346,909 2,163 1,349,072 1,292,694 1,371 1,294,065 
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22. การจ าแนกข้อมูลตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกพืชผักและผลไม้แช่แข็ง, จ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และด าเนินธุรกิจในส่วนงาน    ทาง
ภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ไดมี้การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี้ 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังน้ี   

งบการเงินรวม      
 พันบาท 
   ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

รายได้จากการขาย                  1,363,673 1,318,791 3,905 2,664 1,367,578 1,321,455 
ต้นทุนขาย               (1,025,369) (910,324) (3,490) (3,069) (1,028,859) (913,393) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 338,304 408,467 415 (405) 338,719 408,062 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (128,037) (118,809) (328) (213) (128,365) (119,022) 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 210,267 289,658 87 (618) 210,354 289,040 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     33,429 6,221 
รายได้อื่น     9,867 8,571 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง     (94,019) (90,734) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้     159,631 213,098 

ภาษีเงินได ้     (1,443) (1,931) 

ก าไรสุทธิ     158,188 211,167 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธิ–ตามส่วนงาน      
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 350,278 370,647 31,119 31,939 381,397 402,586 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธิ– มิได้ปันส่วน    44,943 45,870 

สินทรัพย์อื่น     932,490 857,026 

สินทรัพย์รวม     1,358,830 1,305,482 
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22. การจ าแนกข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังน้ี  

งบการเงินเฉพาะกิจการ      

 พันบาท 

 ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

รายได้จากการขาย                  1,346,909 1,292,695 2,163 1,371 1,349,072 1,294,066 

ต้นทุนขาย               (1,025,331) (910,324) (1,886) (2,042) (1,027,217) (912,366) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 321,578 382,371 277 (671) 321,855 381,700 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (110,787) (101,231) (178) (107) (110,965) (101,338) 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 210,791 281,140 99 (778) 210,890 280,362 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     29,645 3,606 
รายได้อื่น     9,796 8,935 

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง     (89,164) (85,849) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้     161,167 207,054 

ภาษีเงินได ้     (1,443) - 

ก าไรสุทธิ     159,724 207,054 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธิ–ตามส่วนงาน      
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม  350,278 370,647 31,119 31,939 381,397 402,586 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธิ– มิได้ปันส่วน    43,452 45,801 

สินทรัพย์อื่น     920,338 840,978 

สินทรัพย์รวม     1,345,187 1,289,365 
 
 

23. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค านวณขึ้นจากก าไรสุทธิส าหรับปีหลังจากบวกกลับด้วยส ารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาต
ให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษี  

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

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

บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสุทธิจากส่วนรับคืนส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นจ านวนเงิน 1.6 ล้านบาท 

25. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพ่ือ          
การเก็งก าไรหรือการค้า 

25.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อ 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อย่างไรก็ตามหากมีลูกหนี้ท่ีบริษัทคาดว่าอาจจะ   
มีปัญหาด้านการช าระเงินแล้วผู้บริหารของกิจการมีนโยบายท่ีจะบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับโอกาสท่ีจะ      
เกิดความสูญเสียดังกล่าว 

25.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเส่ียง 

กลุ่มบริษัทมีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน                     เงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้อนุพันธ์ท่ีเป็นเครื่องมือ              ทาง
การเงินคุ้มครองรายการท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทมีสัญญาขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง จ านวน 8.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อจ านวนเงิน 242.1 ล้านบาท และ
เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการช าระคืนดังกล่าวซึ่งจะครบก าหนดในเดือนกรกฏาคม 2554 และจากการ
เปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามสัญญาเกิดผลก าไรจ านวน 2.7 ล้านบาท   

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทมีค่านายหน้าค้างจ่าย จ านวน 141,481 เหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีไม่ได้ท าการป้องกัน
ความเสี่ยง  

25.3  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษัทเช่ือว่าความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะ                
ไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้นบริษัทจึงมิได้ใช้                    
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

25.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว   ลูกหนี้
การค้า เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)   
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

หน้า 31 

26. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้า 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

26.1 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ท่ียังไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงินประมาณ 
90.0 ล้านบาท 

26.2 บริษัทได้ท าสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ในการใช้โปรแกรมกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง บริษัทมีภาระผูกพัน             
ตามสัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.9 ล้านบาท  

26.3 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ าประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 8.9 ล้านบาท  

27. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ 

บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามท่ีได้รายงานไปแล้ว        การจัด
ประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ 

เจ้าหน้ีการค้า 47,923,858 48,641,856 47,923,858 48,641,856 
เจ้าหน้ีซื้อทรัพย์สิน 717,998 - 717,998 - 

28. การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด ารงไว้       ซึ่ง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2553 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.07:1  

29. เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญประจ าปีของบริษัท 
เพ่ืออนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 133.4 ล้านบาท  

30. การอนุมัติงบการเงิน 

      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี  25  กุมภาพันธ์  2554 
 


