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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) จดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยในปี 2536 บริษทั
ด าเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผกัแช่เยอืกแข็ง บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

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

ส านกังานสาขา 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 92 หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส านกังานสาขา 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 299 หมู่ท่ี 14 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ  าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มลูเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบการเงินน้ีมิได้
รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซอ้นกบัขอ้มลูท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควร
อ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและ  
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซิ่ง จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2558 ดงันั้นในการ
น าเสนองบการเงินรวม  บริษทัจึงไดจ้ดัท างบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแส
เงินสดรวมโดยรวมผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 จนถึงวนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 และ
ไม่ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) และ บริษทัยอ่ย คือ บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั  

รายการบญัชีท่ีส าคญัระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินระหว่างกาลรวมไดห้ักกลบลบกนัแลว้ 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชี  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั
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4. นโยบำยกำรบัญชี 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีนโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยเพ่ิมเติม เร่ืองเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงบริษทัถือเป็นเงินลงทุนเพ่ือคา้แสดงตามมลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรมของหน่วย
ลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพยเ์ป็นรายการก าไรหรือขาดทุนใน    
งบก าไรขาดทุน 

5. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

5.1 ลกัษณะควำมสัมพันธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

 ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

บริษัทย่อย :  

     บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั :  
      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

 

 นโยบำยรำคำ 

รายไดค่้าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

5.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกบับริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
และ 2558 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2559 2558 

รำยได้อืน่    
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,500 22,500 22,500 

ค่ำนำยหน้ำจ่ำย    

      บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จ  ากดั 91,626 - 91,626 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร    
      ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,019,189 7,258,220 7,019,189 

      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 190,587 202,531 190,587 

รวม 7,209,776 7,460,751 7,209,776 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
และ 2558 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2559 2558 

เงินปันผลรับ    
      บริษทัยอ่ย - - 16,799,993 

รำยได้อืน่    
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 67,500 67,500 67,500 

ค่ำนำยหน้ำจ่ำย    

      บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จ  ากดั 259,038 - 259,038 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร    
      ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,656,972 20,777,244 20,656,972 

      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 571,760 607,592 571,760 

รวม 21,228,732 21,384,836 21,228,732 

 
6. เงินลงทุนช่ัวครำว 

 บาท 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงินฝากประจ า 200,000,000 300,000,000 

เงินลงทุนเพ่ือคา้-กองทุน  100,248,500 - 

 300,248,500 300,000,000 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเพ่ือคา้ - กองทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 บาท 

ยอดคงเหลือตน้งวด - 
เพ่ิมในระหว่างงวด 100,000,000 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรม 248,500 

ยอดคงเหลือปลายงวด 100,248,500 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่  
 บาท 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ลูกหน้ีการคา้  - บริษทัอ่ืน 108,457,695 72,923,379 
ลูกหน้ีสรรพากร 1,919,139 2,094,465 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 296,575 444,313 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,408,845 338,176 
เงินทดรองจ่าย 200,500 683,435 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 1,031,683 2,293,416 

รวม 114,314,437 78,777,184 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 บาท 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน   
      ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 103,255,691 72,062,938 
      เกินก าหนดช าระ   
         นอ้ยกว่า 3 เดือน 3,903,027 860,441 
         3 - 6 เดือน 1,298,977 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 108,457,695 72,923,379 

8. ลูกหนีช้ำวไร่ 

 บาท 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ลูกหน้ีชาวไร่                                        31,926,493 24,954,022 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                    (668,851) (563,785) 

             สุทธิ       31,257,642 24,390,237 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

                                                                                                                                                                                         หนา้ 15 

9. สินค้ำคงเหลอื  
 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

สินคา้ส าเร็จรูปและก่ึงส าเร็จรูป 356,686,778 396,811,120 (3,939,556) (1,559,012) 352,747,222 395,252,108 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 26,625,824 30,226,348 (1,010,387) (900,357) 25,615,437 29,325,991 
เมล็ดพนัธุ์,ยา,ปุ๋ย 33,899,111 28,303,881 (10,380) (1,009,293) 33,888,731 27,294,588 

    รวม 417,211,713 455,341,349 (4,960,323) (3,468,662) 412,251,390 451,872,687 

ในระหว่างงวด บริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นจ านวน 1.5 ลา้นบาท โดย
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

10. ลูกหนีจ้ำกกำรเลกิกจิกำรของบริษัทย่อย 

บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซิ่ง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย (สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100) ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2558 ดว้ยเหตุดงักล่าวสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง 
จ ากดั จะถูกตดัออกจากงบการเงินรวมและจะถูกแทนที่ดว้ยการรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซิ่ง 
จ  ากดั ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 เป็นจ านวนเงิน 31.18 ลา้นบาท 

11. ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ์  
 บาท 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  328,028,136 
ซ้ือสินทรัพย ์ 44,744,964 
จ าหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ (159,462) 

ค่าเส่ือมราคา (32,724,617) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด  339,889,021 

12. เงินมดัจ ำค่ำเช่ำทีด่ิน 

เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2559 บริษทัไดท้  าสัญญาจะเช่าที่ดินกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีเน้ือที่รวม 47.73 เอเคอร์          
มีม ูลค่าการเช่ารวม  1.43 ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงิน  50.57 ลา้นบาท  อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่ง    
ประเทศไทย ณ วนัที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ 35.32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) ตลอดอายุการเช่า 50 ปี และสามารถต่อสัญญาได้
อีก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี โดยบริษทัตกลงที่จะวางเงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรือเท่ากบั 0.71      
ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงินจ านวน 25.3 ล้านบาท) ภายหลังการลงนามในสัญญาจะเช่าที่ดินเม่ือวนัที่  25 มีนาคม 
2559 และจะช าระส่วนที่เหลือในวนัท าสัญญาเช่า  โดยมีเง่ือนไขให้ผูใ้ห้เช่าด าเนินการถมท่ีดินและปรับปรุงสภาพท่ีดิน
ให้เหมาะสมกบัการก่อสร้าง  รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการในการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้ที่ดิน
เพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างโรงงานได้ก่อนการเขา้ท าสัญญาเช่าที่ดินกบับริษทัย่อยของบริษทั  ที่จะด าเนินการ
จดัตั้งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ภายในระยะเวลา 9 เดือนนับจากวนัท่ี 1 เมษายน 2559 
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13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 บาท 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  7,497,315 
ซ้ือสินทรัพย ์ 670,800 

ค่าตดัจ าหน่าย (288,307) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด  7,879,808 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

 บาท 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เจา้หน้ีการคา้  23,889,894 34,014,402 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 34,412,805 41,691,452 

เจา้หน้ีอ่ืนๆ 2,767,568 6,454,811 

รวม 61,070,267 82,160,665 

15. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

บริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 
 

40,934,900 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 3,375,555 

ผลประโยชนพ์นกังานจ่าย (548,100) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 

43,762,355 

16. ทุนจดทะเบียน 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
จากทุนจดทะเบียน 381,146,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 381,145,725 บาท บริษทัไดน้ ามติดงักล่าวจดทะเบียนท่ีกระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 
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17. เงินปันผลจ่ำย 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ   
0.20 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 76.2 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2558 บริษทัจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ   
0.10 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 38.1 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2557 บริษทัจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

18. กำรจ ำแนกข้อมูลตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัที่ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานไดร้ับและสอบทานอย ่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผลิตและจ าหน่ายผกัแช่เยือกแข็ง และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศ
ไทย จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินน้ี 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายส่งออกต่างประเทศ 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 จากรายไดจ้ากการขายรวม  
 

19. ภำษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2559 2558 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 10,740,828 16,367,768 10,740,828 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (306,164) (504,468) (306,164) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 10,434,664 15,863,300 10,434,664 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2559 2558 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 27,535,850 41,729,316 27,535,850 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 617,139 (2,782,436) 388,139 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 28,152,989 38,946,880 27,923,989 

 

20. กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงิน 

บริษัทใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนดให้ตอ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใช ้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มลูค่ายุติธรรม 
ก าหนดล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูท่ีน ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มลูท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีสินทรัพยบ์างรายการท่ีวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมไวแ้ยกแสดง
ระดบัของขอ้มลูท่ีใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  

เงินลงทุนเพ่ือคา้ - กองทุน - 100,248,500 - 100,248,500 
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21. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่นและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัมีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  บริษทั
จึงมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการใชอ้นุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินคุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงิน
ซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหน้า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร
พาณิชย ์4 แห่ง จ  านวน 21.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นจ านวนเงิน 762.2 ล้านบาท เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนซ่ึงจะครบก าหนดในเดือนมกราคม 2560 และจากการเปรียบเทียบกบัมลูค่ายุติธรรมกบัมูลค่าตามสัญญาเกิดผลก าไร
จ านวน 10.1 ลา้นบาท   

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีค่านายหนา้คา้งจ่าย จ านวน  0.05   ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีไม่ไดท้  าการป้องกนัความเส่ียง  
 

22. ภำระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
22.1 บริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิในการใชโ้ปรแกรมและสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าว โดยบริษทั        

มีภาระผกูพนัตามสัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.5 ลา้นบาท 
22.2 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนประเทศพม่า โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย

ตามสัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 
22.3 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้ าประกนับริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวนเงิน

ประมาณ 11.0 ลา้นบาท  
22.4  บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวเน่ืองกับการจ้างผูรั้บเหมาส าหรับโครงการการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารห้องเย็น             

เป็นจ านวนเงิน 19.3 ลา้นบาท 

23. กำรอนุมตังิบกำรเงินระหว่ำงกำล 

            งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11  พฤศจิกายน  2559 


