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1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน ) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2536 บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผัก ผลไม้แช่แข็ง และจ าหน่าย
ข้าวโพดหวานแปรรูป  

2. มูลฐานส าหรับงบการเงินระหว่างกาลและเกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาลรวม 

 งบการเงินระหว่างกาล รวมและงบการเงินระหว่างกาล เฉพาะกิจการ นี้ได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปใน
ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ .2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้
พระราชบัญญัติวิช าชีพบัญชี พ .ศ.2547 และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก (คือ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบแสดงการ เปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ) ได้จัดท าให้ เป็นแบบท่ีสมบูรณ์ ให้สอดคล้องกับกา รตีความ และแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีและประกาศคณะกรรมการ ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    
ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ไทยฉบับท่ี 34 (ฉบับเดิม  41) เรื่อง
งบการเงินระหว่างกาล และเพ่ิมหมายเหตุประก อบงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 งบการเงินระหว่างกาล รวมและงบการเงินระหว่างกาล เฉพาะกิจการ นี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงิน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2552 โดยเน้นการให้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเกี่ยวกั บกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์
ใหม่ๆเพ่ือไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว  ดังน้ันงบการเงินระหว่างกาลนี้ควรต้องอ่านควบคู่
กับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

งบการเงินระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมู ลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะ
ได้เปิดเผยเป็นอย่าง อื่นในนโยบายการบัญชี 

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

รายการบัญชีท่ีส าคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยท่ีรวมในงบการเงินระหว่างกาลรวมได้หักกลบลบกันแล้ว 

3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญและวิธีการค านวณในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวด สามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 เช่นเดียวกับท่ีใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
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4. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

4.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคา 

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง กันมี
ดังน้ี : 

 ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทย่อย :  

     บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน :  
      บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด กรรมการร่วมกัน 
      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. พรอสเพอร ์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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4.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ  วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2552 มีดังน้ี 

                                                                                              
 บาท 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 31 มีนาคม 2553 

 

31 ธันวาคม 2552  31 มีนาคม 2553   31 ธันวาคม 2552 
ลูกหน้ีการค้า  

 

     
   บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - 

 

-  19,208,725  9,543,913 
   บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 11,222,748 

 

5,031,350  7,332,308  3,065,855 
   บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 1,639,500 

 

1,881,500  1,639,500  1,881,500 
   บริษัท อิง เชง  จ ากัด 1,027,808 

 

1,134,487  1,027,808  1,134,487 
               รวม 13,890,056 

 

8,047,337  29,208,341  15,625,755 

เงินให้กู้ยืม  
 

     
   บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว 
       อินเตอร์ฟูดส์  จ ากัด 24,500,000 

 

24,500,000  24,500,000  24,500,000 

ดอกเบี้ยค้างรับ  
 

     
   บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว  
       อินเตอร์ฟูดส์  จ ากัด 67,627 

 

67,627  67,627  67,627 

ในปี 2548 บริษัทท าสัญญาใหกู้้ยืมระยะยาวกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด) จ านวนเงิน    
24.5 ล้านบาท มีก าหนดจ่ายช าระคืนเงินตน้ท้ังจ านวนภายในปี 2553 โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุกสิ้น
เดือน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดย บริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ซี แอนด์
ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด และนายนิรันดร์ พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการของบริษัท ซี แอนด ์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 31 มีนาคม2553  31 ธันวาคม 2552  31 มีนาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             
   บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,122,060  882,570  934,209           354,143 
   บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 320,868  379,771  320,868  379,771 
   บริษัท อิง เชง จ ากัด 3,011,049        2,375,552  3,011,049        2,375,552 
   บริษัท อะกรีเวิลด์ จ ากัด -  12,593  -  12,593 
            รวม 4,453,977  3,650,486  4,266,126  3,122,059 

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

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม  
2553 และ 2552  มีดังน้ี 

                                           บาท 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2553  2552  2553  2552 
รายได้จากการขายสินค้า        
      บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด -  -  57,065,470  51,486,315 
      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 45,696,829  31,298,278  30,002,319  21,879,748 
      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 2,609,500  3,682,500  2,609,500  3,430,500 
      บริษัท อิง เชง  จ ากัด 1,037,445  649,792  1,037,445  - 

               รวม 49,343,774  35,630,570  90,714,734  76,796,563 

รายได้อื่น        
      บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด -  -  155,100  155,100 
      บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร ์กรุ๊ป จ ากัด 22,500  22,500  22,500  22,500 

               รวม 22,500  22,500  177,600  177,600 

ดอกเบี้ยรับ        
      บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด  196,336  196,336  196,336  196,336 

ค่านายหน้าจ่าย        
       บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 951,128  634,501  598,325  444,908 
       บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 374,385  431,596  374,385  431,596 
       บริษัท อิง เชง จ ากัด 715,294  580,394  715,294  580,394 
               รวม 2,040,807  1,646,491  1,688,004  1,456,898 

ค่าบริการจ่าย        
       บริษัท อะกรีเวิลด์ จ ากัด 496,764  -  496,764  - 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 มีนาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 

เงินสด 128,515  125,153  118,515  115,153 
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน 407,002  285,057  -  - 
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 107,895,439  262,065,602  95,713,766  132,355,352 
เงินฝากประเภทประจ าอายุไม่เกิน 3 เดือน 115,532,300  5,521,965  110,000,000  110,000,000 
       รวม 223,963,256  267,997,777  205,832,281  242,470,505 

เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบ้ียถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.5 – 1.0 ต่อปี (31 ธันวาคม 2552: ร้อยละ 0.5 – 0.75 ต่อปี) 

6. เงินลงทุนช่ัวคราว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจ า จ านวนเงิน 50.0 ล้านบาท    
ซึ่งมีอายุ 8 เดือน อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.0 ต่อปี  

7. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 แยกตามอายุหนี้ท่ีค้างช าระได้ดังน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 มีนาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 

 ลูกหนี้การค้า – บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                      
     ยังไม่ถึงก าหนด 13,343,932  7,550,688  28,662,217  15,129,106 
     ค้างช าระ 1 – 3 เดือน 546,124  496,649  546,124  496,649 
  รวมลูกหนี้การค้า – บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                             13,890,056  8,047,337  29,208,341  15,625,755 

ลูกหนี้การค้า – บริษัทอื่น                      
     ยังไม่ถึงก าหนด 87,037,665  28,854,127  75,474,033  22,413,926 
     ค้างช าระ 1 – 3 เดือน 6,859,701  7,359,864  2,979,960  6,795,864 
     ค้างช าระเกิน 12 เดือน  2,751,014  2,751,014  2,751,014  2,751,014 
   รวมลูกหนี้การค้า – บริษัทอื่น  96,648,380  38,965,005  81,205,007  31,960,804 
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,751,014)  (2,751,014)  (2,751,014)  (2,751,014) 
   ลูกหนี้การค้า – บริษัทอื่น – สุทธิ 93,897,366  36,213,991  78,453,993  29,209,790 
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8. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

 งบการเงินรวม 

 บาท 
 

ราคาทุน 
ค่าเผ่ือการปรับลด 
มูลค่าสินค้า สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ

 31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มีนาคม
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

สินค้าส าเร็จรูปและ 
   กึ่งส าเร็จรูป 400,243,064 352,489,131  (1,518,082)  (1,400,639) 398,724,982 351,088,492 
วัตถุดิบและ 
   วัสดุโรงงาน 31,339,715 34,275,583  (783,877)  (776,947) 30,555,838 33,498,636 
เมล็ดพันธุ์,ยา,ปุ๋ย 27,041,711 17,077,032  (583,170) (61,122) 26,458,541 17,015,910 

รวม 458,624,490 403,841,746  (2,885,129)  (2,238,708) 455,739,361 401,603,038 
  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
 

ราคาทุน 
ค่าเผ่ือการปรับลด 
มูลค่าสินค้า สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ

 31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

สินค้าส าเร็จรูปและ 
   กึ่งส าเร็จรูป 397,142,078 352,489,131  (1,518,082)  (1,400,639) 395,623,996 351,088,492 
วัตถุดิบและ 
   วัสดุโรงงาน 31,339,715 34,275,583  (783,877)  (776,947) 30,555,838 33,498,636 
เมล็ดพันธุ์,ยา,ปุ๋ย 27,041,711  17,077,032  (583,170)  (61,122) 26,458,541 17,015,910 

รวม 455,523,504 403,841,746  (2,885,129)  (2,238,708) 452,638,375 401,603,038 

9. ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ 

 บาท  

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 

ลูกหนี้ชาวไร่                                        5,060,752  27,369,166 
หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                    (730,810)  (697,457) 

   ลูกหนี้ชาวไร่ – สุทธิ                                    4,329,942  26,671,709 
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10. เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค้ าประกัน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยมีเงินฝากประจ า จ านวนเงิน 14.4 ล้านบาท ซึ่งติดภาระ     
ค้ าประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง   

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2553 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
   ทุนช าระแล้ว สัดส่วน วิธีราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท) เงินลงทุน (บาท) 
บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด จ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป 30,000,000 100% 23,353,658 

 
 
 

12. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธิ      
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการระหว่างงวดสามดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม  2553    
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด  448,455,591  448,386,945 
ซื้อทรัพย์สิน 20,010,585  18,231,585 
จ าหน่ายทรัพย์สิน (51)  (50) 
ค่าเสื่อมราคา (16,556,777)  (16,485,488) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นงวด  451,909,348  450,132,992 

ท่ีดินและอาคารของบริษัทมูลค่าตามบัญชีจ านวนเงิน 139.6 ล้านบาทได้จ านองและจ าน าไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินบางส่วน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 15 
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13. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน – สุทธิ 
 

 บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน 
 เครื่องจักร 

และอุปกรณ์ 
 

รวม 

รายการระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553      
     มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด 18,050,121  3,026,037  21,076,158 
     หัก   ค่าเสื่อมราคา -  (226,678)  (226,678) 
     มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นงวด 18,050,121  2,799,359  20,849,480 

ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2553      
     ราคาทุน 18,050,121  20,997,561  39,047,682 
     หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม -  (14,753,004)  (14,753,004) 
    หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์                    -  (3,445,198)  (3,445,198) 

     มูลค่าสุทธิตามบัญชี 18,050,121  2,799,359  20,849,480 

ท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท จ านวน 18.1 ล้านบาท เพ่ือจัดเตรียมไว้ส าหรับสร้างโรงงานในอนาคต 

14. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  - สุทธิ 

 บาท 
 งบการเงินรวมและ     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553  
     มูลค่าตามบัญชีต้นงวด 182,260 
     หัก   ค่าตัดจ าหน่าย (87,971) 
     มูลค่าตามบัญชีสิ้นงวด 94,289 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553  
     ราคาทุน 1,690,810 
     หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (1,596,521) 
     มูลค่าตามบัญชีสิ้นงวด 94,289 
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2553 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินจ านวน 420 ล้านบาท โดยมีดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ  MOR ต่อปี วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ดังกล่าว
ข้างต้นค้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินและอาคาร ของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 12 

16. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรทุนส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี  
หลังหักผลขาดทุนสะสมต้นปี (ถ้ามี) จนกว่าส ารองดังกล่าวมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส ารอง ตาม
กฎหมายนี้ไม่อาจน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

17. ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานท่ีแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนเป็นก าไรต่อหุ้นค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับ งวดด้วย
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยท่ีถ่วงน้ าหนักในระหว่างงวด โดยได้มีการปรับจ านวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนท่ีเปลี่ยนไปของ
จ านวนหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการ จ่ายหุ้นปันผลในปี 2552 โดยให้ถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นได้เกิดขึ้น
ตั้งแต่แรก 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 ได้ค านวณขึ้นใหม่เพ่ือให้สามารถ เปรียบเทียบ
ได้กับก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของงวดปัจจุบัน 

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคัญส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552ได้แก่: 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ สินค้ากึ่งส าเร็จรูป และ   
   สินค้าส าเร็จรูป (43,388,781)  

 
(30,462,392)  (43,388,781)  (30,462,392) 

ซื้อวัตถุดิบ 146,931,594  123,845,903  146,931,594  123,845,903 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 16,871,426  15,242,780  16,800,137  15,190,293 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 46,842,543  45,466,441  46,428,648  44,434,025 

 

 
 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
วันท่ี  31  มีนาคม  2553  และ  2552  (สอบทานแล้ว) และวันท่ี  31  ธันวาคม  2552  (ตรวจสอบแล้ว) 

หน้า 19    

 

19. การจ าแนกข้อมูลตามส่วนงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกพืชผักและผลไม้แช่แข็ง , จ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป  และด าเนิน
ธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน       
ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี้ 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 มีดังน้ี 

งบการเงินรวม              
 บาท 

 ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

รายได้จากการขาย                  318,187,007 579,559 318,766,566 
ต้นทุนขาย               (238,534,650) (518,275) (239,052,925) 

ก าไรขั้นต้น 79,652,357 61,284 79,713,641 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (29,039,654) (24,093) (29,063,747) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 50,612,703 37,191 50,649,894 
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น   6,345,402 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง   (23,425,338) 

ก าไรสุทธ ิ   33,569,958 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธ–ิตามส่วนงาน    
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 369,520,218 39,755,409 409,275,627 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธ–ิที่มิได้ปันส่วน   42,633,721 
สินทรัพย์อื่น   860,951,986 

สินทรัพย์รวม   1,312,861,334 
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19. การจ าแนกข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 มีดังน้ี                                                                                                  
งบการเงินรวม      
   

 ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวม 

รายได้จากการขาย                  307,639,753 - 307,639,753 
ต้นทุนขาย               (207,196,872) - (207,196,872) 

ก าไรขั้นต้น 100,442,881 - 100,442,881 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (29,596,822) - (29,596,822) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 70,846,059 - 70,846,059 
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น   3,274,214 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง   (22,799,594) 
ภาษีเงินได้   (547,905) 
ก าไรสุทธ ิ   50,772,774 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธ–ิตามส่วนงาน    
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 398,043,884 39,344,362 437,388,246 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธ–ิ มิได้ปันส่วน   43,430,101 
สินทรัพย์อื่น   830,994,268 
สินทรัพย์รวม   1,311,812,615 

 

บรษิัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกพืชผักและผลไม้แช่แข็งและจ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป ซึ่งด าเนินธุรกิจในส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย  ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2553 และ 2552 บริษัทไม่มีรายได้จากการจ าหน่ายข้าวโพดหวาน
แปรรูป จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานในงบการเงินนี้ส าหรับรายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับงวด          
สามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552  

20. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2553 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสาร        
อนุพันธ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือการค้า 

20.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือคือ ความเสี่ยง ท่ีคู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญาซึ่ง ท าให้บริษัทเกิด
ความเสียหายทางการเงิน ได้ สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและ      
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน   

 ลูกหนี้การค้า ในปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการให้สินเช่ือท่ีระมัดระวังและมีฐานลูกค้าท่ี
หลากหลาย ดังน้ันบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจากการ
เก็บหนี้นอกเหนือจากจ านวนท่ีได้ตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีแล้ว 
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20.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อ (ต่อ) 

 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือโดยก าหนดวงเงินสินเช่ือ 
ระยะเวลาการให้สินเช่ือท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีบุคคลและบริษัทเป็นผู้ ค้ าประกัน  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 
บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน จ านวนเงิน 24.5 ล้านบาท ก าหนดจ่ายช าระคืนเงินต้นท้ังจ านวน
ภายในเดือนมิถุนายนปี 2553 โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี และก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกวันสิ้นเดือน 
เงินให้กู้ยืมดังกล่าว ค้ าประกันโดยบริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟูดส์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทท่ี
เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และนายนิรันดร์ พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันดังกล่าว ฝ่ายบริหาร
เช่ือว่าบริษัทสามารถเรียกช าระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวได้ครบถ้วน 

20.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเส่ียง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
โดยการใช้อนุ พันธ์ท่ีเป็นเครื่องมือทางการเงินคุ้มครองรายการท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศไว้
ล่วงหน้า ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ ธนาคาร
พาณิชย์  3 แห่ง จ านวน 6.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อจ านวนเงิ น 222.3 ล้านบ าท และเพ่ือเป็นการ
ป้องกันความ เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในการช าระคืนดังกล่าวซึ่งจะครบก าหนดในเดือน  กันยายน 2553 และ
จากการเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามสัญญาเกิดผลขาดทุนจ านวน 2.6 ล้านบาท   

ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2553 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่านายหน้าค้างจ่า ย จ านวน 128,073 เหรียญสหรัฐอเมริกา            
ท่ีไม่ได้ท าการป้องกันความเสี่ยง  

20.3 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัท และบริษัทย่อย เช่ือว่าความผันผวนของ
อัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ของกิจการ ดังน้ันบริษัทจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

20.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว 
ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้ชาวไร่ เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรม 
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21. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้า 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 

21.1 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ าประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวน
เงินประมาณ 8.9 ล้านบาท  

21.2 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ท่ียังไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 90 ล้านบาท 

21.3 บริษัทได้ท าสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ในการใช้โปรแกรม กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง บริษัทมีภาระ ผูกพัน 
ตามสัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.3 ล้านบาท  

22. การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงค์ในการบ ริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและ        
การด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.06:1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.06:1)  

23. เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใน
อัตราหุ้นละ 0.5 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน  190.6 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2552  
เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2552 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น 
เป็นจ านวนเงิน 95.3 ล้านบาท และบริษัทก าหนดจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น 
เป็นจ านวนเงิน 95.3 ล้านบาทในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2553 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท
เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2553 


