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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย ์        

แห่งประเทศไทยในปี 2536 กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผกัแช่เยือกแข็ง และจําหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป                    

บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

สาํนกังานแห่งใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 149/34 ชั้น 3 - 4 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานสาขา 1 ตั้งอยู ่เลขท่ี 92 หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตาํบลหนองจ๊อม อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

สาํนกังานสาขา  2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 299 หมู่ท่ี 14 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตาํบลแม่แฝกใหม่ อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน

ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งและตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินน้ีมิได้

รวมขอ้มลูทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซอ้นกบัขอ้มลูท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่าน

ควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและ  

ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์

หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

“บริษทั” หมายถึง บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) “กลุ่มบริษทั” หมายถึง บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย คือ บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั  

รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินระหว่างกาลรวมไดห้ักกลบลบกนัแลว้ 
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3. การปฏบิัตติามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด                                                                                                                                

ก. มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั  

บริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ

บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน  

ข.  มาตรฐานการบญัชีท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต  

บริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

 

4. นโยบายการบัญชี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 

 

5. รายการบัญชีกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

5.1 ลกัษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา 

ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคาระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี : 

 ลกัษณะความสัมพันธ์ 

 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

บริษัทย่อย :   

     บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั 

ถือหุ้นโดยบริษทัและกรรมการ

ร่วมกนั 

ถือหุ้นโดยบริษทัและกรรมการ

ร่วมกนั 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั :   

      บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

      บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จาํกดั ผูถื้อหุ้นร่วมกนั ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

      บริษทั อิง เชง  จาํกดั ผูถื้อหุ้นร่วมกนั ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จาํกดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
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5.2 ยอดคงเหลอืกบับริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

ลูกหนีก้ารค้า     

    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั - - 18,713,938 16,518,707 

    บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - 7,525,537 - 4,113,942 

    บริษทั อิง เชง  จาํกดั 2,779,588 1,517,884 2,779,588 1,517,884 

               รวม 2,779,588 9,043,421 21,493,526 22,150,533 

ค่านายหน้าค้างจ่าย     

    บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - 1,087,461 - 650,847 

    บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จาํกดั 354,933 506,740 354,933 506,740 

    บริษทั อิง เชง จาํกดั 1,292,648 3,423,546 1,292,648 3,423,546 

               รวม 1,647,581 5,017,747 1,647,581 4,581,133 

เงินประกนั     

    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั - - 30,000 30,000 
 

5.3   รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย บุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       

30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

รายได้จากการขายสินค้า     

    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั - - 58,069,684 61,940,095 

    บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - 52,695,562 - 43,690,810 

    บริษทั อิง เชง  จาํกดั 3,164,518 4,063,309 3,164,518 4,063,309 

               รวม 3,164,518 56,758,871 61,234,202 109,694,214 

 นโยบายราคา 

รายไดจ้ากการขายสินคา้  ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายไดค่้าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

 รายไดบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่านายหนา้ อตัราร้อยละ 1.50 - 3.00 ของยอดขาย 
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 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

รายได้อืน่     

    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั - - 168,900 168,900 

    บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จาํกดั 22,500 22,500 22,500 22,500 

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

ค่านายหน้าจ่าย     

    บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - 1,180,297 - 964,155 

    บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จาํกดั 546,304 253,022 546,304 253,022 

    บริษทั อิง เชง จาํกดั 336,476 881,788 336,476 881,788 

               รวม 882,780 2,315,107 882,780 2,098,965 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 7,445,989 7,695,964 6,881,324 7,150,039 

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       

30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

รายได้จากการขายสินค้า     

    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั - - 102,806,930 121,098,616 

    บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - 96,737,694 - 76,468,236 

    บริษทั อิง เชง  จาํกดั 5,678,575 4,589,377 5,678,575 4,589,377 

               รวม 5,678,575 101,327,071 108,485,505 202,156,229 

รายได้อืน่     

    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั - - 337,800 337,800 

    บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จาํกดั 45,000 45,000 45,000 45,000 

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

ค่านายหน้าจ่าย     

    บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - 2,093,270 - 1,626,434 

    บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จาํกดั 1,317,945 430,744 1,317,945 430,744 

    บริษทั อิง เชง จาํกดั 1,300,841 1,715,079 1,300,841 1,715,079 

               รวม 2,618,786 4,239,093 2,618,786 3,772,257 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 14,987,652 15,386,528 13,834,538 14,294,678 
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6. เงินลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทฝากประจาํระยะเวลา 6 และ 15  เดือน (31 ธันวาคม 2556 : 6 และ    

13 เดือน) อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.05 - 2.95 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 : ร้อยละ 1.05 - 3.20 ต่อปี) 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5.2) 2,779,588 9,043,421 21,493,526 22,150,533 

ลูกหน้ีการคา้  - บริษทัอ่ืน 139,846,977 81,526,634 118,296,569 67,229,280 

รวมลูกหน้ีการคา้ 142,626,565 90,570,055 139,790,095 89,379,813 

ลูกหน้ีสรรพากร 1,903,064 1,517,895 1,877,961 1,497,290 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน (หมายเหตุ 15) 1,331,600 - 1,331,600 - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,410,256 1,396,129 1,388,111 1,360,453 

ลูกหน้ีอ่ืนๆ 4,940,360 2,506,838 4,937,620 2,506,838 

รวม 152,211,845 95,990,917 149,325,387 94,744,394 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

 ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   

     ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,274,685 8,194,615 19,988,623 21,301,727 

     เกินกาํหนดชาํระ นอ้ยกว่า 3 เดือน: 1,504,903 848,806 1,504,903 848,806 

  รวมลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                             2,779,588 9,043,421 21,493,526 22,150,533 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน                   

     ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 134,155,312 80,153,410 117,318,733 65,856,056 

     เกินกาํหนดชาํระ นอ้ยกว่า 3 เดือน: 5,691,665 1,373,224 977,836 1,373,224 

   รวมลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน                             139,846,977 81,526,634 118,296,569 67,229,280 

 

 

 

 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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8. ลูกหนีช้าวไร่  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

ลูกหน้ีชาวไร่                                        31,853,099 40,208,588 

หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                    (741,856) (563,785) 

                 สุทธิ       31,111,243 39,644,803 

9. สินค้าคงเหลอื  

งบการเงินรวม 

 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินคา้ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

สินคา้สาํเร็จรูปและ 

   ก่ึงสาํเร็จรูป 285,579,116 286,580,350 (721,667) (1,383,441) 284,857,449 285,196,909 

วตัถุดิบและ 

   วสัดุโรงงาน 33,551,016 27,864,589 (437,861) (564,000) 33,113,155 27,300,589 

เมล็ดพนัธุ์,ยา,ปุ๋ย 42,249,418 27,120,236 (1,189,233) (146,040) 41,060,185 26,974,196 

รวม 361,379,550 341,565,175 (2,348,761) (2,093,481) 359,030,789 339,471,694 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินคา้ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

สินคา้สาํเร็จรูปและ 

   ก่ึงสาํเร็จรูป 284,560,749 286,580,350 (721,667) (1,383,441) 283,839,082 285,196,909 

วตัถุดิบและ 

   วสัดุโรงงาน 33,551,016 27,864,589 (437,861) (564,000) 33,113,155 27,300,589 

เมล็ดพนัธุ์,ยา,ปุ๋ย 42,249,417 27,120,236 (1,189,233) (146,040) 41,060,184 26,974,196 

รวม 360,361,182 341,565,175 (2,348,761) (2,093,481) 358,012,421 339,471,694 
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10. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557   

ราคาตามบญัชีตน้งวด  367,991,602 367,505,586 

ซ้ือสินทรัพย ์ 29,854,586 29,841,596 

จาํหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ (129,702) (129,702) 

ค่าเส่ือมราคา (30,307,519) (30,111,924) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด  367,408,967 367,105,556 

 

11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

เจา้หน้ีการคา้  59,851,274 36,845,438 59,851,274 36,845,438 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

  (หมายเหตุ 5.2) 1,647,581 5,017,747 1,647,581 4,581,133 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 34,904,131 39,341,703 34,019,275 38,002,737 

เจา้หน้ีสรรพากร (หมายเหตุ 15) 11,549,251 - 11,549,251 - 

เจา้หน้ีอ่ืนๆ 83,869 466,754 83,869 466,754 

รวม 108,036,106 81,671,642 107,151,250 79,896,062 

12. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบาํเหน็จ ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน        

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 

 

35,301,931 34,182,292 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 2,449,836 2,339,412 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

 

37,751,767 36,521,704 
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13. เงินปันผลจ่าย 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ   

0.31 บาท จาํนวน 381,145,725 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 118.2 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงานปี 2556 บริษทัจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ    

0.28 บาท จาํนวน 381,145,725 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 106.7 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงานปี 2555 บริษทัจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 

14. ข้อมูลเกีย่วกบัการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ไดร้ับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการ

ดาํเนินงานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูส่้งออกผกัแช่เยือกแข็ง และจาํหน่ายขา้วโพดหวานแปรรูป เน่ืองจากยอดจาํหน่ายขา้วโพดหวาน

แปรรูปมีจาํนวนเงินไม่เป็นสาระสําคญั และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ไดมี้การเสนอ

ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินน้ี 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายส่งออกต่างประเทศ

คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 ของรายไดจ้ากการขายรวม  

15. ภาษียืน่เพิ่มเตมิ 

ในไตรมาสสองปี 2557 กรมสรรพากรเขา้ตรวจสอบการยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมของบริษทัพบว่าการเฉล่ียภาษีซ้ือในส่วนของ

ธุรกิจท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมว่าไม่ถูกตอ้ง บริษทัจึงยื่นเพ่ิมเติมแกไ้ขการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึง

เดือนพฤษภาคม 2557 และคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปี 2555 และ 2556 ใหม่ โดยบริษทัตอ้งจ่ายชาํระคืนภาษีซ้ือที่ไม่มี

สิทธิขอคืนเป็นจาํนวนเงิน 8.1 ลา้นบาท และมีค่าเบ้ียปรับเงินเพ่ิมเป็นจาํนวนเงิน 3.4 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 11.5 ลา้นบาท 

ซ่ึงแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินภายใตร้ายการเจา้หน้ีสรรพากร (หมายเหตุ 11) บริษทัไดจ่้ายชาํระภาษีดงักล่าวแลว้ในเดือน

กรกฎาคม 2557 และบริษทัยงัอยูร่ะหว่างการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลยื่นเพ่ิมเติมเป็นจาํนวนเงิน 1.3 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงอยู่ใน

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการภายใตร้ายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน (หมายเหตุ 7) 

บริษทัไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดจากการยื่นภาษีเพ่ิมเติมสุทธิเป็นจาํนวนเงิน 9.4 ลา้นบาท แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการภายใตร้ายการค่าใชจ่้ายในการบริหาร สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
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16. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 6,490,737 10,469,706 6,490,737 9,803,612 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ      

ผลแตกต่างชัว่คราว (471,711) 71,330 (460,668) 75,612 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน               

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6,019,026 10,541,036 6,030,069 9,879,224 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 9,141,730 14,534,251 9,141,730 13,783,254 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ

ผลแตกต่างชัว่คราว (548,878) (150,626) (526,793) (142,062) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 8,592,852 14,383,625 8,614,937 13,641,192 

17. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นและการบริหารความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   

กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนโดยการใชอ้นุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินคุม้ครองรายการ       

ท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหน้า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษทัมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบั

ธนาคารพาณิชย ์3 แห่ง จาํนวน 31.4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อจาํนวนเงิน 1,020.7 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการป้องกันความเส่ียงจาก        

อตัราแลกเปล่ียนในการชาํระคืนดงักล่าวซ่ึงจะครบกาํหนดในเดือนมิถุนายน 2558 และจากการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่า         

ตามสัญญาเกิดผลขาดทุนจาํนวน 2.5 ลา้นบาท 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18. ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

18.1 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั ท่ียงัไม่เรียกชาํระเป็นจาํนวนเงินประมาณ 

90.0 ลา้นบาท 

18.2 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิในการใชโ้ปรแกรมและทาํสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าว  โดยบริษทั   

มีภาระผกูพนัตามสัญญาเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.5 ลา้นบาท 

18.3 บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือคํ้ าประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 10.1 ลา้นบาท 

19. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 

14 สิงหาคม 2557 
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