บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษัท เชี ยงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด และได้จดทะเบียนเข้าเป็ นบริ ษัทในตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทยในปี 2536 กลุ่ มบริ ษัท ด าเนิ นธุ รกิ จ ผลิ ตและส่ งออกผัก แช่ เ ยือ กแข็ ง และจ าหน่ ายข้าวโพดหวานแปรรู ป
บริ ษทั มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
สานักงานแห่ งใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 149/34 ชั้น 3 - 4 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุ รวงศ์ แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
สานักงานสาขา 1 ตั้งอยู่ เลขที่ 92 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาขา 2 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 299 หมู่ที่ 14 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง งบการเงิ น
ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทย
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบการเงินนี้ มิได้
รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกาหนดสาหรับงบการเงินประจาปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนาเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่าน
ควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลนี้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อ การก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
“บริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน) “กลุ่มบริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด
รายการบัญชีที่สาคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่รวมในงบการเงินระหว่างกาลรวมได้หักกลบลบกันแล้ว
3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ
ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13

ผลประโยชน์ของพนักงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) จานวนหลาย
ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรั บปรุ งดังกล่ าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาปฏิบตั ิ
4. นโยบำยกำรบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557
5. รำยกำรบัญชีกบั กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
5.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ และนโยบำยในกำรกำหนดรำคำ
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคาระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้ :
ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริษัทย่อย :
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด

ถือหุ ้นโดยบริ ษทั และกรรมการร่ วมกัน

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน :
บริ ษทั พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
บริ ษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ ป จากัด

ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
นโยบำยรำคำ
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้บริ การ
ค่านายหน้า

ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราร้อยละ 1.50 - 3.00 ของยอดขาย

5.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย และบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
ค่ำนำยหน้ ำค้ำงจ่ ำย
46,125

บริ ษทั พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
เงินประกัน
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด

-

138,037
-

46,125
-

138,037
30,000

5.3 รำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้และค่ าใช้จ่ายระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัท ย่อ ย บุค คลและบริ ษัทที่ เ กี่ ย วข้อ งกันสาหรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ นสุ ดวัน ที่
30 กันยายน 2558 และ 2557 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2558

2557

-

-

-

58,069,684

-

-

-

รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ำ
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด
รำยได้ อนื่
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด
บริ ษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ ป จากัด

22,500
22,500

22,500
22,500

22,500
22,500

168,900
22,500
191,400

บริ ษทั พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด

91,626

352,835

91,626

352,835

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

7,019,189

7,431,904

7,019,189

6,914,811

รวม
ค่ำนำยหน้ ำจ่ ำย
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
รายได้แ ละค่ าใช้จ่ ายระหว่า งบริ ษัทกับ บริ ษัท ย่อ ย บุ ค คลและบริ ษัทที่ เ กี่ ยวข้อ งกัน สาหรั บ งวดเก้า เดื อ นสิ้ นสุ ดวัน ที่
30 กันยายน 2558 และ 2557 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ำ
167,517,451
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด
รำยได้ เงินปันผล
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด
รำยได้ อนื่
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด
บริ ษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ ป จากัด

-

-

-

-

16,799,993

-

67,500

67,500

67,500

506,700
67,500

67,500

67,500

67,500

574,200

บริ ษทั พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด

259,038

1,670,780

259,038

1,670,780

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

20,656,972

22,419,556

20,656,972

20,749,349

รวม
ค่ำนำยหน้ ำจ่ ำย

-

6. เงินลงทุนชั่วครำว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจาระยะเวลา 5 - 8 เดือน (วันที่ 31 ธันวาคม 2557 :
4 และ15 เดือน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.45 - 1.75 ต่อปี (วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : ร้อยละ 2.40 – 2.95 ต่อปี )
7. ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ นื่
บาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2558

ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้สรรพากร
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

125,851,010
1,796,867
740,802
2,694,266
131,082,945

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557

83,261,270
3,099,809
1,331,600
1,557,010
2,332,382
91,582,071

30 กันยายน 2558

125,851,010
1,796,867
726,025
2,689,856
131,063,758

31 ธันวาคม 2557

83,261,270
3,099,809
1,331,600
1,535,974
2,332,382
91,561,035
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557

ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
4 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น

120,271,150

78,057,504

120,271,150

78,057,504

3,934,210
1,645,650
125,851,010

5,203,766
83,261,270

3,934,210
1,645,650
125,851,010

5,203,766
83,261,270

8. ลูกหนีช้ ำวไร่
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
30 กันยายน 2558
ลูกหนี้ชาวไร่
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

31 ธันวาคม 2557

23,281,139
(563,785)
22,717,354

25,435,761
(604,860)
24,830,901

9. สินค้ำคงเหลือ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
ราคาทุน
30 กันยายน
2558
สิ นค้าสาเร็จรูปและกึ่งสาเร็จรูป
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน
เมล็ดพันธุ์,ยา,ปุ๋ ย
รวม

ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสิ นค้า

31 ธันวาคม
2557

30 กันยายน
2558

31 ธันวาคม
2557

381,837,679 382,950,979

(1,182,620)

27,726,549
28,196,280

449,658,929 438,873,808

28,171,487
39,649,763

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
30 กันยายน
2558

31 ธันวาคม
2557

(919,719)

380,655,059

382,031,260

(896,867)
(1,009,294)

(584,565)
(703,894)

27,274,620
38,640,469

27,141,984
27,492,386

(3,088,781)

(2,208,178)

446,570,148

436,665,630
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557
ประเภทกิจการ
บริ ษทั อะกรี ฟู้ดโพรเซสซิ่ง จากัด

จาหน่ ายข้าวโพด
หวานแช่แข็ง

ทุนชาระแล้ว
(บาท)
30,000,000

สัดส่ วน
เงินลงทุน
100.0

วิธีราคาทุน
(บาท)
23,353,658

เงินปั นผลรับ
2558
2557
16,799,993

-

ในเดือนธันวาคม 2557 บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด ได้หยุดดาเนินการประกอบธุ รกิจจาหน่ ายข้าวโพดหวานแช่แข็ง และ
ได้โอนธุ รกิจและพนักงานมาที่บริ ษัท เชี ยงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน 2558 มีมติให้เลิกบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2557 คณะกรรมการของบริ ษทั มีแผนที่จะขยายการลงทุน
ไปยัง สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ เพื่ อ ขยายฐานการผลิ ตสิ น ค้า ซึ่ ง ขณะนี้ อยู่ใ นระหว่า งการศึก ษาแผนธุ ร กิ จ และ
ความเป็ นไปได้ในการขยายการลงทุนดังกล่าว
11. ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อสิ นทรัพย์
จาหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด

347,231,135
17,417,213
(60,851)
(43,021,206)
321,566,291

347,150,536
17,417,213
(2,337)
(42,999,121)
321,566,291

12. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด

6,751,545
741,161
(332,672)
7,160,034

6,751,545
741,161
(332,672)
7,160,034
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)

13. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่
บาท

เจ้าหนี้การค้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 5.2)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
22,065,527
35,389,796
46,125
30,034,498
387,527
52,533,677

138,037
38,358,285
300,974
74,187,092

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
22,065,527
35,389,796
46,125
30,034,498
335,643
52,481,793

138,037
36,939,906
300,974
72,768,713

14. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
กลุ่ มบริ ษัทจ่ ายค่าชดเชยผลประโยชน์ห ลังออกจากงานและบาเหน็ จ ตามข้อ ก าหนดของพระราชบัญ ญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

40,303,820
3,460,635
(1,979,800)
41,784,655

15. เงินปันผลจ่ ำย
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ
0.10 บาท จานวน 381,145,725 หุ ้น เป็ นจานวนเงิน 38.1 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดาเนิ นงานปี 2557 บริ ษทั จ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ
0.31 บาท จานวน 381,145,725 หุ ้น เป็ นจานวนเงิน 118.2 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดาเนิ นงานปี 2556 บริ ษทั จ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
16. ข้ อมูลเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน
ได้รับ และสอบทานอย่า งสม่า เสมอเพื่อ ใช้ในการตัด สิ น ใจในการจัด สรรทรัพ ยากรให้ก บั ส่ ว นงานและประเมิน ผลการ
ดาเนิ นงานของส่ วนงาน
กลุ่ มบริ ษัทประกอบธุ รกิ จเป็ นผูส้ ่ งออกผัก แช่ เยือกแข็ ง และจาหน่ ายข้าวโพดหวานแปรรู ป และดาเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ เดี ยวคื อในประเทศไทย จึ งไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงิ นจาแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิ จและทางภูมิศาสตร์ ใน
งบการเงินนี้
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายส่ งออกต่างประเทศ
คิดเป็ นประมาณร้อยละ 99 ของรายได้จากการขายรวม
17. ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2558
2557
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

10,740,828

3,698,719

10,740,828

3,698,719

(306,164)
10,434,664

(198,615)
3,500,104

(306,164)
10,434,664

(187,573)
3,511,146

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2558
2557
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

27,535,850

12,840,449

27,535,850 12,840,449

617,139
28,152,989

(747,493)
12,092,956

388,139
(714,366)
27,923,989 12,126,083
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2558 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
18. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ นและกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั มีรายการค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษัทจึงมีนโยบายที่จะป้ องกันความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ ยนโดยการใช้อนุ พนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงินคุม้ ครองรายการ
ที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ
ธนาคารพาณิ ชย์ 4 แห่ ง จานวน 16.31 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กาต่อจานวนเงิ น 562.14 ล้านบาท เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในการชาระคืนดังกล่าวซึ่ งจะครบกาหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และจากการเปรี ยบเทียบมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่ า
ตามสัญญาเกิดผลขาดทุนจานวน 33.61 ล้านบาท
19. ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจเกิดขึน้ ภำยหน้ ำ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
19.1 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อลิขสิ ทธิ์ ในการใช้โปรแกรมและทาสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาในการออกแบบระบบดังกล่าว โดยบริ ษัท
มีภาระผูกพันตามสัญญาเป็ นจานวนเงินประมาณ 0.5 ล้านบาท
19.2 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาทางการเงินในการลงทุนประเทศพม่า โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตาม
สัญญาเป็ นจานวนเงินประมาณ 1.2 ล้านบาท
19.3 บริ ษ ัทมีห นี้ สิ นที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นจากการที่ธ นาคารออกหนังสื อ ค้ าประกันบริ ษ ัทต่ อ หน่ ว ยงานราชการเป็ นจ านวนเงิ น
ประมาณ 10.1 ล้านบาท
20. กำรอนุมตั งิ บกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน 2558
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