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1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์          
แห่งประเทศไทยในปี 2536 กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผักแช่เยือกแข็ง 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. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องและตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554  งบการเงินนี้มิได้
รวมข้อมูลทางการเงินท้ังหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว ดังน้ันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่าน
ควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี้มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติในงบการเงินส าหรับปี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและ   
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ 
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว้ 

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

รายการบัญชีท่ีส าคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยท่ีรวมในงบการเงินระหว่างกาลรวมได้หักกลบลบกันแล้ว 

3. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ท่ียังไม่มีผลบังคับใช้ 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน ซึ่งมีผล
บังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 
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4. รำยกำรบัญชีกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
4.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังนี้ : 

 ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

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 

 

 นโยบำยรำคำ 

รายได้จากการขายสินค้า  ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาท่ีคิดกับคู่ค้ารายอื่น 

รายได้ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกันตามสัญญา 

 รายได้บริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกัน 

ค่านายหน้า อัตราร้อยละ 1.50 – 3.00 ของยอดขาย 

4.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

ลูกหนี้กำรค้ำ     
    บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 19,562,392 14,700,869 
    บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 15,643,106 2,368,964 6,686,382 1,385,130 
    บริษัท อิง เชง  จ ากัด 2,876,374 2,886,871 2,876,374 2,886,871 

               รวม 18,519,480 5,255,835 29,125,148 18,972,870 

ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย     
    บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 438,220 1,039,502 218,958 679,720 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 354,076 300,841 354,076 300,841 
    บริษัท อิง เชง จ ากัด 3,657,264 2,953,362 3,657,264 2,953,362 

               รวม 4,449,560 4,293,705 4,230,298 3,933,923 

เงินประกัน     
    บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 30,000 30,000 
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4.   รำยกำรธุรกิจกับกจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

4.3   รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย บคุคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
    บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 59,331,222 51,660,933 
    บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 42,872,524 32,472,247 25,016,203 19,158,804 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด - 2,450,100 - 2,228,100 

    บริษัท อิง เชง  จ ากัด 3,331,337 1,361,964 3,331,337 1,361,964 

               รวม 46,203,861 36,284,311 87,678,762 74,409,801 

รำยได้อื่น     
    บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 168,900 159,900 

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

               รวม 22,500 22,500 191,400 182,400 

ค่ำนำยหน้ำจ่ำย     
    บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1,027,967 718,769 629,915 453,282 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 284,916 301,338 284,916 301,338 

    บริษัท อิง เชง จ ากัด 778,229 613,194 778,229 613,194 

               รวม 2,091,112 1,633,301 1,693,060 1,367,814 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 7,389,333 7,494,557 6,802,683 6,906,107 

5. เงินลงทุนช่ัวครำว 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจ าระยะเวลา 5 และ 11 เดือน (31 ธันวาคม 2554 :  4 - 11 
เดือน) อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.40 – 3.75 ต่อปี (31 ธันวาคม 2554 : ร้อยละ 3.60 – 4.35 ต่อปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันท่ี  31  มีนำคม  2555  และ  2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) และวันท่ี  31  ธันวำคม  2554  (ตรวจสอบแล้ว) 

หน้า 14 
 

 

6. ลูกหนี้กำรค้ำ  

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

ลูกหน้ีการค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 4.2) 18,519,480 5,255,835 29,125,148 18,972,870 

ลูกหน้ีการค้า  - บริษัทอื่น 81,628,805 52,538,462 74,453,034 38,434,776 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,751,014) (2,751,014) (2,751,014) (2,751,014) 

ลูกหน้ีการค้า  - บริษัทอื่น – สุทธ ิ 78,877,791 49,787,448 71,702,020 35,683,762 

รวม 97,397,271 55,043,283 100,827,168 54,656,632 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2555 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 แยกตามอายุหนี้ท่ีค้างช าระได้ดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

 ลูกหน้ีการค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                   

     ยังไม่ถึงก าหนด 17,330,712 4,691,081 27,936,380 18,408,116 

     ค้างช าระ 1 - 3 เดือน 1,188,768 564,754 1,188,768 564,754 

  รวมลูกหน้ีการค้า - บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน                             18,519,480 5,255,835 29,125,148 18,972,870 

ลูกหน้ีการค้า - บริษัทอื่น                   

     ยังไม่ถึงก าหนด 77,556,663 49,049,348 70,380,892 34,945,662 

     ค้างช าระ 1 - 3 เดือน 1,321,128 738,100 1,321,128 738,100 

     ค้างช าระเกิน 12 เดือน  2,751,014 2,751,014 2,751,014 2,751,014 

   รวมลูกหน้ีการค้า - บริษัทอื่น                             81,628,805 52,538,462 74,453,034 38,434,776 

   หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,751,014) (2,751,014) (2,751,014) (2,751,014) 

   รวมลูกหน้ีการค้า  - บริษัทอื่น - สุทธิ                             78,877,791 49,787,448 71,702,020 35,683,762 
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7. ลูกหนี้ชำวไร่  

 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

ลูกหนี้ชาวไร่                                        12,476,045 29,832,380 
หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                    (1,078,868) (1,010,424) 

                 สุทธิ       11,397,177 28,821,956 
 

8. สินค้ำคงเหลือ  

งบการเงินรวม 

 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

31 มีนาคม
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

สินค้าส าเร็จรูปและ 
   กึ่งส าเร็จรูป 365,951,320 280,788,803 (6,499,043) (6,092,617) 359,452,277 274,696,186 
วัตถุดิบและ 
   วัสดุโรงงาน 34,582,153 32,036,954 (364,445) (263,802) 34,217,708 31,773,152 
เมล็ดพันธุ์,ยา,ปุ๋ย 51,632,830 29,788,256 - - 51,632,830 29,788,256 

รวม 452,166,303 342,614,013 (6,863,488) (6,356,419) 445,302,815 336,257,594 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
 ราคาทุน ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ

 31 มีนาคม   
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

สินค้าส าเร็จรูปและ 
   กึ่งส าเร็จรูป 364,049,036 280,788,803 (6,499,043) (6,092,617) 357,549,993 274,696,186 
วัตถุดิบและ 
   วัสดุโรงงาน 34,582,153 32,036,954 (364,445) (263,802) 34,217,708 31,773,152 
เมล็ดพันธุ์,ยา,ปุ๋ย 51,632,830 29,788,256 - - 51,632,830 29,788,256 

รวม 450,264,019 342,614,013 (6,863,488) (6,356,419) 443,400,531 336,257,594 
 
 
 
 
 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันท่ี  31  มีนำคม  2555  และ  2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) และวันท่ี  31  ธันวำคม  2554  (ตรวจสอบแล้ว) 
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9. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555   
ราคาตามบัญชีต้นงวด  407,198,912 406,033,043 
ซื้อทรัพย์สิน 8,123,025 8,120,230 
จ าหน่ายสินทรัพย์ (5,569) (5,569) 

ค่าเสื่อมราคา (13,564,366) (13,470,372) 

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด  401,752,002 400,677,332 

10. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

เจ้าหน้ีการค้า  27,263,563 35,556,013 27,263,563 35,556,013 

ค่านายหน้าค้างจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4.2) 4,449,560 4,293,705 4,230,298 3,933,923 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 27,744,732 29,175,317 27,350,328 28,427,543 

เจ้าหน้ีอื่น 654,856 385,603 654,856 385,603 

รวม 60,112,711 69,410,638 59,499,045 68,303,082 

11. ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน 

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนข์องพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2554  

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ าเหน็จ ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน        
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม      
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 1 มกราคม  
 

26,241,311 23,095,014 24,899,344 21,824,793 
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ีย 931,834 733,305 912,588 715,369 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

 

27,173,145 23,828,319 25,811,932 22,540,162 
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11. ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 763,086 594,695 748,432 580,648 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 168,748 138,610 164,156 134,721 
รวม 

 

931,834 733,305 912,588 715,369 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้ 

ต้นทุนขาย 704,319 584,436 704,319 584,436 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 42,697 30,847 37,341 26,037 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 184,818 118,022 170,928 104,896 
รวม 
 

931,834 733,305 912,588 715,369 
 

12. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมส่วนงำน 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกผักแช่เยือกแข็ง และจ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป เนื่องจากยอดจ าหน่ายข้าวโพดหวาน
แปรรูปมีจ านวนเงินไม่เป็นสาระส าคัญ และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้มี                  
การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี้ 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายส่งออกต่างประเทศคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 98 ของรายได้จากการขายรวม  

13. ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษัทมีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   
กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้อนุพันธ์ท่ีเป็นเครื่องมือทางการเงินคุ้มครองรายการ       
ท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ
ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง จ านวน 20.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อจ านวนเงิน 646.7 ล้านบาท เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจาก        
อัตราแลกเปลี่ยนในการช าระคืนดังกล่าวซึ่งจะครบก าหนดในเดือนมีนาคม 2556 และจากการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่า         
ตามสัญญาเกิดผลก าไรจ านวน 9.9 ล้านบาท 
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14. ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจเกิดขึ้นภำยหน้ำ 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 

14.1 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ท่ียังไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงินประมาณ 
90.0 ล้านบาท 

14.2 บริษัทได้ท าสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ในการใช้โปรแกรมและท าสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบ โดยบริษัท   
มีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.6 ล้านบาท 

14.3 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ าประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการ เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 8.9 ล้านบาท  

 
 

15. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ    
0.14 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 53.4 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2554 ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 
11 พฤษภาคม 2555 

16. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 
14 พฤษภาคม 2555 


