
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยในปี 2536 บริษทั

ดาํเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผกัแช่เยอืกแข็ง บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

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

สาํนกังานสาขา 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 92 หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตาํบลหนองจ๊อม อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

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

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน

ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มลูเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินน้ีมิได้

รวมขอ้มลูทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซอ้นกบัขอ้มลูท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควร

อ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและ  

ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์

หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซิ่ง จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2558 ดงันั้นในการ

นาํเสนองบการเงินรวม  บริษทัจึงไดจ้ดัทาํงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแส

เงินสดรวมโดยรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 จนถึงวนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 และ

ไม่ไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

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

(มหาชน) และ บริษทัยอ่ย คือ บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั  

รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินระหว่างกาลรวมไดห้ักกลบลบกนัแลว้ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดย

สภาวิชาชีพบญัชี  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การ

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

4. นโยบายการบัญชี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีนโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยเพ่ิมเติม เร่ืองเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงบริษทัถือเป็นเงินลงทุนเพ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของหน่วย

ลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนใน   

งบกาํไรขาดทุน 

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

5.1 ลกัษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา 

ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคาระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี : 

 ลกัษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทย่อย :  

     บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั ถือหุ้นโดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั :  

      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จาํกดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
 

 นโยบายราคา 

รายไดค่้าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

และ 2558 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2559 2558 

เงินปันผลรับ    

      บริษทัยอ่ย - - 16,799,993 

รายได้อืน่    

      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,500 22,500 22,500 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร    

      ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,030,033 6,729,778 7,030,033 

      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 190,587 202,531 190,587 

รวม 7,220,620 6,932,309 7,220,620 
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

และ 2558 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2559 2558 

เงินปันผลรับ    

      บริษทัยอ่ย - - 16,799,993 

รายได้อืน่    

      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45,000 45,000 45,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร    

      ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,637,783 13,519,024 13,637,783 
      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 381,174 405,062 381,174 

รวม 14,018,957 13,924,086 14,018,957 

 

6. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 บาท 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงินฝากประจาํ 250,000,000 300,000,000 

เงินลงทุนเพ่ือคา้-กองทุน  50,024,000 - 

 300,024,000 300,000,000 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่คราวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 บาท 

ยอดคงเหลือตน้งวด 300,000,000 

เพ่ิมในระหว่างงวด 50,000,000 

ขาย/ชาํระคืนระหวา่งงวด (50,000,000) 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรม 24,000 

ยอดคงเหลือปลายงวด 300,024,000 
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  

 บาท 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ลูกหน้ีการคา้  - บริษทัอ่ืน 132,667,035 72,923,379 

ลูกหน้ีสรรพากร 2,482,850 2,094,465 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 168,904 444,313 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,434,271 338,176 

เงินทดรองจ่าย 334,517 683,435 

ลูกหน้ีอ่ืนๆ 1,058,197 2,293,416 

รวม 140,145,774 78,777,184 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 บาท 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ลูกหน้ีการคา้ – บริษทัอ่ืน   

      ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 129,875,854 72,062,938 

      เกินกาํหนดชาํระ นอ้ยกว่า 3 เดือน 2,791,181 860,441 

รวมลูกหน้ีการคา้ – บริษทัอ่ืน 132,667,035 72,923,379 

8. ลูกหนีช้าวไร่ 

 บาท 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ลูกหน้ีชาวไร่                                        26,006,455 24,954,022 

หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                    (563,785) (563,785) 

             สุทธิ       25,442,670 24,390,237 

9. สินค้าคงเหลอื  

 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

สินคา้สําเร็จรูปและก่ึงสําเร็จรูป 335,919,522 396,811,120 (2,190,008) (1,559,012) 333,729,514 395,252,108 

วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 29,805,133 30,226,348 (1,276,201) (900,357) 28,528,932 29,325,991 

เมล็ดพนัธุ์,ยา,ปุ๋ย 42,053,015 28,303,881 (312,034) (1,009,293) 41,740,981 27,294,588 

    รวม 407,777,670 455,341,349 (3,778,243) (3,468,662) 403,999,427 451,872,687 
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

ในระหว่างงวด บริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นจาํนวน 0.3 ลา้นบาท โดย

แสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

10. ลูกหนีจ้ากการเลกิกจิการของบริษัทย่อย 

บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซิ่ง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย (สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100) ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบั

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 ดว้ยเหตุดงักล่าวสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง

จาํกดั จะถูกตดัออกจากงบการเงินรวมและจะถูกแทนที่ดว้ยการรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซิ่ง 

จาํกดั ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 เป็นจาํนวนเงิน 31.18 ลา้นบาท 

11. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์  

 บาท 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  

ราคาตามบญัชีตน้งวด  328,028,136 

ซ้ือสินทรัพย ์ 29,969,754 

จาํหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ (622,463) 

ค่าเส่ือมราคา (21,883,252) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด  335,492,175 

 

12. เงินมดัจําค่าเช่าทีด่ิน 

เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาจะเช่าที่ดินกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีเน้ือที่รวม 47.73 เอเคอร์          

มีมูลค่าการเช่ารวม 1.43 ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงิน 50.57 ลา้นบาท อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่ง    

ประเทศไทย ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2559 ท่ี 35.32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) ตลอดอายุการเช่า 50 ปี และสามารถต่อสัญญาได้

อีก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี โดยบริษทัตกลงท่ีจะวางเงินมดัจาค่าเช่าที่ดินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรือเท่ากบั 0.71      

ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงินจาํนวน 25.3 ล้านบาท) ภายหลังการลงนามในสัญญาจะเช่าที่ดินเมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 

2559 และจะชาํระส่วนท่ีเหลือในวนัทาํสัญญาเช่า  โดยมีเง่ือนไขให้ผูใ้ห้เช่าดาํเนินการถมที่ดินและปรับปรุงสภาพที่ดิน

ให้เหมาะสมกบัการก่อสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการในการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้ที่ดิน

เพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างโรงงานไดก้่อนการเขา้ทาํสัญญาเช่าที่ดินกบับริษทัย่อยของบริษทั ที่จะดาํเนินการ

จดัตั้งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ภายในระยะเวลา 9 เดือนนับจากวนัท่ี 1 เมษายน 2559 

13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 บาท 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  

ราคาตามบญัชีตน้งวด  7,497,315 

ซ้ือสินทรัพย ์ 492,600 

ค่าตดัจาํหน่าย (191,969) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด  7,797,946 
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 บาท 

 30 มิถุนายน2559 31 ธนัวาคม 2558 

เจา้หน้ีการคา้  44,413,009 34,014,402 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 31,761,457 41,691,452 

เจา้หน้ีอ่ืนๆ 2,243,490 6,454,811 

รวม 78,417,956 82,160,665 

15. ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จ ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 

 

40,934,900 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 2,137,893 

ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (458,100) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

 

42,614,693 

16. ทุนจดทะเบียน 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 26  เมษายน 2559 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัท่ียงัไม่ได้

จดัสรรจากทุนจดทะเบียน 381,146,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 381,145,725 บาท บริษทัไดน้าํมติดงักล่าวจดทะเบียนท่ี

กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 

17. เงินปันผลจ่าย 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ   

0.20 บาท จาํนวน 381,145,725 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 76.2 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงานปี 2558 บริษทัจ่ายเงินปันผลใน

วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ   

0.10 บาท จาํนวน 381,145,725 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 38.1 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงานปี 2557 บริษทัจ่ายเงินปันผลใน

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

18. การจําแนกข้อมูลตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัที่ผูม้ีอ ํานาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ

ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผลิตและจาํหน่ายผกัแช่เยือกแข็ง และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศ

ไทย จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินน้ี 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน 2559 และ 2558  บริษัทมีรายได้จากการขายส่งออก

ต่างประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 จากรายไดจ้ากการขายรวม  
 

19. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2559 2558 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 16,776,915 17,444,496 16,776,915 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (36,166) (467,043) (36,166) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 16,740,749 16,977,453 16,740,749 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2559 2558 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 16,795,022 25,361,547 16,795,022 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 923,303 (2,277,967) 694,303 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 17,718,325 23,083,580 17,489,325 
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

20. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงิน 

บริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนดให้ตอ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใช ้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช ้กิจการจะต้องพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม 

กาํหนดลาํดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มลูท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีสินทรัพยบ์างรายการท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดง

ระดบัของขอ้มลูท่ีใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

เงินลงทุนเพ่ือคา้ – กองทุน - 50,024,000 - 50,024,000 

21. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นและการบริหารความเส่ียง 

บริษทัมีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  บริษทั

จึงมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการใชอ้นุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินคุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงิน

ซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหน้า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคาร

พาณิชย ์4 แห่ง จาํนวน 26.36 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นจาํนวนเงิน 934.5 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียนซ่ึงจะครบกาํหนดในเดือนมกราคม 2560 และจากการเปรียบเทียบกบัมลูค่ายติุธรรมกบัมูลค่าตามสัญญาเกิดผลกาํไร

จาํนวน 4.8 ลา้นบาท   

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีค่านายหนา้คา้งจ่าย จาํนวน 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีไม่ไดท้าํการป้องกนัความเส่ียง  
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

22. ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

22.1 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิในการใชโ้ปรแกรมและสญัญาว่าจา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าว โดยบริษทั        

มีภาระผกูพนัตามสัญญาเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.5 ลา้นบาท 

22.2 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนประเทศพม่า โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย

ตามสัญญาเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

22.3 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือคํ้ าประกันบริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 11.0 ลา้นบาท  

22.4  บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวเน่ืองกับการจ้างผูรั้บเหมาสําหรับโครงการการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารห้องเย็น            

เป็นจาํนวนเงิน 21.1 ลา้นบาท 

23. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

            งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  11 สิงหาคม  2559 
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