บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน) จดทะเบียนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยในปี 2536 บริ ษทั
ดาเนินธุรกิจผลิตและส่ งออกผักแช่เยือกแข็ง บริ ษทั มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
สานักงานแห่ งใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 149/34 ชั้น 3 - 4 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุ รวงศ์ แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
สานักงานสาขา 1 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 92 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาขา 2 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 299 หมู่ที่ 14 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2. หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินนี้ มิได้
รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกาหนดสาหรับงบการเงินประจาปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนาเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควร
อ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลนี้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
บริ ษ ทั อะกรี ฟู้ ดโพรเซสซิ ่ ง จ ากัด ได้จ ดทะเบียนเลิก กับ กระทรวงพาณิ ช ย์ เมื่อ วัน ที่ 21 ธัน วาคม 2558 ดังนั้ น ในการ
นาเสนองบการเงินรวม บริ ษทั จึงได้จดั ทางบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแส
เงินสดรวมโดยรวมผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และ
ไม่ได้จดั ทางบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
“บริ ษัท” หมายถึ ง บริ ษัท เชี ยงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน) “กลุ่มบริ ษัท” หมายถึ ง บริ ษัท เชี ยงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด
(มหาชน) และ บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด
รายการบัญชีที่สาคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่รวมในงบการเงินระหว่างกาลรวมได้หักกลบลบกันแล้ว
3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ทีอ่ อกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การ
นามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั

หน้า 11

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
4. นโยบำยกำรบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสาหรั บปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีนโยบายการบัญชีที่เปิ ดเผยเพิ่มเติม เรื่ องเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เงินลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่ งบริ ษทั ถือเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของหน่ วย
ลงทุนคานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ บริ ษทั บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูล ค่าของหลักทรัพย์เป็ นรายการกาไรหรื อ ขาดทุนใน
งบกาไรขาดทุน
5. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ 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 ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ ป จากัด

ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน
นโยบำยรำคำ

รายได้ค่าเช่า

ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา

5.2 รำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
และ 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
รำยได้ อนื่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

22,500

22,500

22,500

ค่ำนำยหน้ ำจ่ ำย
บริ ษทั พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

91,626
7,019,189
190,587
7,209,776

7,258,220
202,531
7,460,751

91,626
7,019,189
190,587
7,209,776

หน้า 12

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
และ 2558 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2558
เงินปันผลรับ
บริ ษทั ย่อย
16,799,993
รำยได้ อนื่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

67,500

67,500

67,500

ค่ำนำยหน้ ำจ่ ำย
บริ ษทั พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

259,038
20,656,972
571,760
21,228,732

20,777,244
607,592
21,384,836

259,038
20,656,972
571,760
21,228,732

6. เงินลงทุนชั่วครำว

เงินฝากประจา
เงินลงทุนเพื่อค้า-กองทุน

บาท
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
200,000,000
300,000,000
100,248,500
300,248,500

300,000,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุนสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิม่ ในระหว่างงวด
100,000,000
248,500
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ยอดคงเหลือปลายงวด
100,248,500
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
7. ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ นื่

ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้สรรพากร

บาท
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
108,457,695
72,923,379
1,919,139

2,094,465

296,575

444,313

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

2,408,845

338,176

เงินทดรองจ่าย

200,500
1,031,683

683,435
2,293,416

114,314,437

78,777,184

ดอกเบี้ยค้างรับ

ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
บาท
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น

103,255,691

72,062,938

3,903,027
1,298,977
108,457,695

860,441
72,923,379

8. ลูกหนีช้ ำวไร่
บาท
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
ลูกหนี้ชาวไร่
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

31,926,493
(668,851)
31,257,642

24,954,022
(563,785)
24,390,237
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
9. สินค้ำคงเหลือ
ราคาทุน

สิ นค้าสาเร็ จรู ปและกึ่งสาเร็จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน
เมล็ดพันธุ ์,ยา,ปุ๋ ย
รวม

บาท
ค่าเผือ่ การปรับลดมูลค่าสิ นค้า

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ

30 กันยายน
2559

31 ธันวาคม
2558

30 กันยายน
2559

31 ธันวาคม
2558

30 กันยายน
2559

31 ธันวาคม
2558

356,686,778
26,625,824
33,899,111
417,211,713

396,811,120
30,226,348
28,303,881
455,341,349

(3,939,556)
(1,010,387)
(10,380)
(4,960,323)

(1,559,012)
(900,357)
(1,009,293)
(3,468,662)

352,747,222
25,615,437
33,888,731
412,251,390

395,252,108
29,325,991
27,294,588
451,872,687

ในระหว่างงวด บริ ษทั บันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ เป็ นจานวน 1.5 ล้านบาท โดย
แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขาย
10. ลูกหนีจ้ ำกกำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย
บริ ษ ทั อะกรี ฟู้ ดโพรเซสซิ่ ง จ ากัด ซึ่ ง เป็ น บริ ษ ทั ย่อ ย (สัด ส่ ว นเงิน ลงทุน ร้อ ยละ 100) ได้จ ดทะเบีย นเลิก กิจ การกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ด้วยเหตุดงั กล่าวสิ นทรัพย์และหนี้ สิ นของบริ ษทั อะกรี ฟู้ดโพรเซสซิ่ ง
จากัด จะถูก ตัดออกจากงบการเงินรวมและจะถูก แทนที่ดว้ ยการรับ รู ้รายการเงิน ลงทุน ในบริ ษ ทั อะกรี ฟู้ ดโพรเซสซิ่ ง
จากัด ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวนเงิน 31.18 ล้านบาท
11. ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์
บาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อสิ นทรัพย์
จาหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด

328,028,136
44,744,964
(159,462)
(32,724,617)
339,889,021

12. เงินมัดจำค่ำเช่ ำทีด่ ิน
เมื่อ วันที่ 25 มีน าคม 2559 บริ ษ ทั ได้ทาสัญ ญาจะเช่าที่ดิน กับบริ ษทั ในต่างประเทศแห่ งหนึ่ งมีเนื้ อ ที่รวม 47.73 เอเคอร์
มีม ูล ค่าการเช่า รวม 1.43 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ (คิด เป็ น เงิน 50.57 ล้า นบาท อ้า งอิง อัต ราแลกเปลี ่ย นจากธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ 35.32 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ) ตลอดอายุการเช่า 50 ปี และสามารถต่อสัญญาได้
อีก 2 ครั้ ง ครั้ งละ 10 ปี โดยบริ ษ ทั ตกลงที่จะวางเงินมัดจาค่ าเช่าที่ดินร้อ ยละ 50 ของมูล ค่าการเช่ารวม หรื อเท่ากับ 0.71
ล้านเหรี ยญสหรัฐ (คิดเป็ นเงิน จานวน 25.3 ล้า นบาท) ภายหลัง การลงนามในสัญ ญาจะเช่ าที่ดิ น เมื่อ วัน ที่ 25 มีน าคม
2559 และจะชาระส่ ว นที่เ หลื อ ในวัน ทาสัญญาเช่า โดยมีเงื่อนไขให้ผใู ้ ห้เช่าดาเนิ นการถมที่ดินและปรับปรุ งสภาพที่ดิน
ให้เหมาะสมกับการก่อสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่ ว ยงานราชการในการเปลี่ ย นแปลงวัต ถุ ป ระสงค์ก ารใช้ที่ดิ น
เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ การก่ อ สร้ า งโรงงานได้ ก่อ นการเข้าทาสัญ ญาเช่าที่ดิน กับบริ ษทั ย่อ ยของบริ ษทั ที่จ ะดาเนิ นการ
จัดตั้งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ ภายในระยะเวลา 9 เดือนนับจากวันที่ 1 เมษายน 2559
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
13. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่าย

7,497,315
670,800
(288,307)
7,879,808

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด
14. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่นๆ
รวม

บาท
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
23,889,894
34,014,402
34,412,805
41,691,452
2,767,568
6,454,811
61,070,267

82,160,665

15. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษทั จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบาเหน็จ ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

บาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

40,934,900
3,375,555
(548,100)
43,762,355

16. ทุนจดทะเบียน
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
จากทุนจดทะเบียน 381,146,251 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 381,145,725 บาท บริ ษทั ได้นามติดงั กล่าวจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
17. เงินปันผลจ่ ำย
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ
0.20 บาท จานวน 381,145,725 หุ ้น เป็ นจานวนเงิน 76.2 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2558 บริ ษทั จ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ
0.10 บาท จานวน 381,145,725 หุ ้น เป็ นจานวนเงิน 38.1 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2557 บริ ษทั จ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
18. กำรจำแนกข้ อมูลตำมส่ วนงำน
ข้อ มูล ส่ ว นงานดาเนิ น งานที่น าเสนอนี้ ส อดคล้อ งกับ รายงานภายในของบริ ษ ทั ที ่ผูม้ ีอ านาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการ
ดาเนิ น งานได้รับ และสอบทานอย่า งสม่า เสมอเพื ่อ ใช้ใ นการตัด สิ น ใจในการจัด สรรทรัพ ยากรให้ก บั ส่ ว นงานและ
ประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจเป็ น ผลิตและจาหน่ ายผักแช่เ ยือกแข็ง และดาเนิ นธุ รกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศ
ไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิจและทางภูมิศาสตร์ ในงบการเงินนี้
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 บริ ษทั มีรายได้จากการขายส่ งออกต่างประเทศ
คิดเป็ นประมาณร้อยละ 99 จากรายได้จากการขายรวม
19. ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

10,740,828

16,367,768

10,740,828

(306,164)
10,434,664

(504,468)
15,863,300

(306,164)
10,434,664
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

27,535,850

41,729,316

27,535,850

617,139
28,152,989

(2,782,436)
38,946,880

388,139
27,923,989

20. กำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
บริ ษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูล ค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิ นซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้อ ง
กาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั จะใช้ วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูล ค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการน าเทคนิ คการวัด มูล ค่ ายุติ ธ รรมข้างต้น มาใช้ กิ จ การจะต้อ งพยายามใช้ข ้อ มูล ที่ ส ามารถสั งเกตได้ที่เกี่ ยวข้อ งกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง มูลค่ายุติธรรม
กาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นทีส่ ามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์บางรายการที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดง
ระดับของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
(หน่วย:บาท)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุน

-

100,248,500

-

100,248,500
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
21. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ นและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริ ษทั มีรายการค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งก่อให้เกิดความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั
จึงมีนโยบายที่จะป้ องกันความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้อนุพนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงินคุม้ ครองรายการที่เป็ นตัวเงิน
ซึ่ งเป็ นเงินตราต่ างประเทศไว้ล่ วงหน้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทมีสั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ากับธนาคาร
พาณิ ชย์ 4 แห่ ง จานวน 21.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ ก าคิ ดเป็ นจานวนเงิน 762.2 ล้านบาท เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะครบกาหนดในเดือนมกราคม 2560 และจากการเปรี ยบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามสัญญาเกิดผลกาไร
จานวน 10.1 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั มีค่านายหน้าค้างจ่าย จานวน 0.05 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาที่ไม่ได้ทาการป้ องกันความเสี่ ยง
22. ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจเกิดขึน้ ภำยหน้ ำ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
22.1 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อลิขสิ ทธิ์ในการใช้โปรแกรมและสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาในการออกแบบระบบดังกล่าว โดยบริ ษทั
มีภาระผูกพันตามสัญญาเป็ นจานวนเงินประมาณ 0.5 ล้านบาท
22.2 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาทางการเงินในการลงทุนประเทศพม่า โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย
ตามสัญญาเป็ นจานวนเงินประมาณ 0.3 ล้านบาท
22.3 บริ ษทั มีหนี้ สิ นที่อาจจะเกิดขึ้ นจากการที่ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันบริ ษทั ต่อหน่ วยงานราชการเป็ นจานวนเงิน
ประมาณ 11.0 ล้านบาท
22.4 บริ ษัท มี ภ าระผูก พัน เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การจ้างผูร้ ั บ เหมาส าหรั บ โครงการการก่ อ สร้ างและซ่ อ มแซมอาคารห้ อ งเย็น
เป็ นจานวนเงิน 19.3 ล้านบาท
23. กำรอนุมตั งิ บกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
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