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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในปี 2536 บริษัท
ด าเนินธุรกจิผลิตและส่งออกผกัแช่เยือกแข็ง บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีได้จดทะเบียนไวด้ังน้ี 

ส านักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ เลขท่ี 149/34 ชั้น 3 - 4 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานสาขา 1 ตั้ งอยู่ เลขท่ี 92 หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ต  าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

ส านักงานสาขา  2 ตั้ งอยู่ เลขท่ี 299 หมู่ท่ี 14 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ต  าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

2. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาลรวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เกีย่วขอ้ง 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินน้ีมิได้
รวมขอ้มูลทางการเงินทั้ งหมดตามขอ้ก  าหนดส าหรับงบการเงินประจ  าปีแต่เน้นการให้ข้อมูลท่ีเกีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควร
อ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจการประมาณและ  
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก  าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ  านวนเงินท่ีเกีย่วกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  ผลท่ีเกดิขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมผีลบงัคับใช้ในปีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ  านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้
มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเ งินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย                   
ให้ชัดเจนเกีย่วกบัวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐานการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษทั อยา่งไรกต็าม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้ดังน้ี 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ีเกีย่วขอ้ง
ต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญากอ่สร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการกอ่สร้างอสังหาริมทรัพย  ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กจิการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก  าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกดิขึ้นจากสัญญา
ท่ีท ากบัลูกค้า โดยกจิการจะรับรู้รายได้ในจ  านวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกจิการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการ
แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แกลู่กคา้ และก  าหนดให้กจิการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและ
เหตุการณ์ท่ีเกีย่วขอ้งทั้ งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบับน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 

มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้ดังน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ  านวน 5 

ฉบับ ได้แก ่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบับท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบับท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ ก  าหนดหลักการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ  าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลักการเกีย่วกบัวิธีการค  านวณการด้อยค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้น และหลกัการเกีย่วกบัการบัญชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบังคบัใช้จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมี
ผลบังคบัใช้อยูใ่นปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดังกล่าว

มาถือปฏิบัติ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีท่ีเกีย่วข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก  าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก  าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลา
ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต  ่า 

การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบับน้ีมา

ถือปฏิบัติ 

4. นโยบำยกำรบญัชีทีส่ ำคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค  านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี            
31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ืองการรับรู้รายได้เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ มาถือปฏิบัติ 

กำรรับรู้รำยได้ 

ขายสินค้า 

รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัได้โอนอ านาจควบคุมในสินค้าให้แกลู่กค้าแล้ว กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินค้า รายได้จาก
การขายแสดงตามมูลค่าท่ีได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับสินคา้ท่ีได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดและส่ิง
ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้กบัลูกคา้ 
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5. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

5.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการก  าหนดราคาระหว่างบริษทัและบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนัมีดังน้ี  

 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั   
      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ  ากดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
      บริษทั สวนส้มทรายทอง จ  ากดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

 

 นโยบำยรำคำ 

รายได้บริการ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายได้ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

ซ้ือสินคา้ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

5.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษทัและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั  

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 และ  
2561 มีดังน้ี 

 บาท 

 2562 2561 

รำยได้อื่น   
      บริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั 22,500 361,619 

ซ้ือสินค้ำ   
      บริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั 656,810 - 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร   
      ผลประโยชน์ระยะส้ัน 7,541,589 7,813,816 

      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 73,216 216,685 

รวม 7,614,805 8,030,501 

6. เงินลงทุนช่ัวครำว 
 บาท 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินฝากประจ  า 150,002,005 150,002,000 

เงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุน  40,239,903 40,105,389 

         รวม 190,241,908 190,107,389 
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การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุนส าหรับงวดสามดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
 บาท 

ยอดคงเหลือตน้งวด 40,105,389 

ก  าไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรม 134,514 
ยอดคงเหลือปลายงวด 40,239,903 

7. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  
 บาท 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้   99,875,138 105,133,431 
ลูกหน้ีสรรพากร 1,786,621 2,413,801 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 257,812 72,881 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1,842,731 1,299,429 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเมล็ดพนัธุ ์ 13,809,167 30,120,656 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 595,961 440,726 

รวม 118,167,430 139,480,924 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  แยกตามอายุหน้ีท่ีคา้งช าระได้ดังน้ี 

 บาท 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้   
       ยงัไม่ครบก  าหนดช าระ 98,237,684 70,152,589 
       เกนิก  าหนดช าระ :   

              น้อยกว่า 3 เดือน 1,637,454 34,980,842 

รวมลูกหน้ีการคา้  99,875,138 105,133,431 

8. ลูกหนี้ชำวไร่ 
 บาท 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
ลูกหน้ีชาวไร่                                        8,632,513 8,864,224 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                    (804,895) (804,895) 
                 สุทธิ       7,827,618 8,059,329 
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9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัอื่น 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีเงินให้กูย้มืระยะส้ันแกบ่ริษทั ซิโน - ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีร่วมลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 15 บริษทัให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการลงทุนเป็นจ  านวนเงิน 13.6 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.75 
ต่อปี เง่ือนไขการช าระคืนเม่ือทวงถาม 

10. สินค้ำคงเหลือ  

 บาท 
 ราคาทุน ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินค้า สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
สินคา้ส าเร็จรูปและ 
   กึ่งส าเร็จรูป 539,180,994 555,594,271 (3,249,224) (4,188,313) 535,931,770 551,405,958 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 33,464,118 33,738,950 (80,496) (96,282) 33,383,622 33,642,668 
เมล็ดพนัธุ์,ยา,ปุ๋ย 42,233,560 28,140,957 (14,880) (14,880) 42,218,680 28,126,077 

  รวม 614,878,672 617,474,178 (3,344,600) (4,299,475) 611,534,072 613,174,703 

ในระหว่างงวด บริษทับันทึกกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ เป็นจ  านวน 0.95 ลา้นบาท 
โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

11. เงินลงทุนระยะยำวอื่น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2562 

   ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 
 ประเภทกจิการ (บาท) (ร้อยละ) (บาท) 

บริษทั ซิโน - ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จ  ากดั   

ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑแ์ช่แข็งและ
ผลิตภณัฑฟ์รีซดราย 250,000,000 15    37,500,000 

12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ  านวนเงิน 22.1 ลา้นบาท แสดง
มูลค่าตามบัญชีของท่ีดินของบริษัทท่ีถือครองไว้โดยท่ียงัมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต  

13. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์     
 บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  
ราคาตามบัญชีตน้งวด  379,018,851 
ซ้ือสินทรัพย ์ 26,332,618 
จ  าหน่ายสินทรัพย ์ (22,130) 
ค่าเส่ือมราคา (13,533,727) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด  391,795,612 
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14. เงินมดัจ ำค่ำเช่ำทีด่นิ 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 บริษทัได้ท าสัญญาจะเช่าท่ีดินกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีเน้ือท่ีรวม 47.73 เอเคอร์ มีมูลค่า
การเช่ารวม 1.43 ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงิน 50.57 ลา้นบาท อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนจากธนาคารแห่งประเทศไทย                                 ณ 
วนัท่ี 25 มีนาคม 2559 ท่ี 35.32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) ตลอดอายกุารเช่า 50 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี 
โดยบริษทัตกลงท่ีจะวางเงินมดัจ  าค่าเช่าท่ีดินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรือเท่ากบั 0.71 ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงิน
จ  านวน 25.36 ลา้นบาท) ภายหลงัการลงนามในสัญญาจะเช่าท่ีดินเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2559 และจะช าระส่วนท่ีเหลือในวันท า
สัญญาเช่า  โดยมีเง่ือนไขให้ผูใ้ห้เช่าด าเนินการถมท่ีดินและปรับปรุงสภาพท่ีดินให้เหมาะสมกบัการกอ่สร้าง รวมถึงประสานงาน
กบัหน่วยงานราชการในการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใช้ท่ีดินเพื่อให้สอดคล้องกบัการกอ่สร้างโรงงานได้กอ่นการเข้าท า
สัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัยอ่ยของบริษทั ท่ีจะด าเนินการจดัตั้งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ภายในระยะเวลา 9 เดือน
นับจากวนัท่ี 1 เมษายน 2559 

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากมีความล่าช้าในการประสานงานกบัหน่วยงานราชการของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561ได้พิจารณาร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย และเห็นว่าบริษทัยงัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการลงทุน
ในโครงการดังกล่าว  จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ด าเนินการเจรจาขอขยายอายขุองขอ้ตกลงกอ่นด าเนินการสัญญาเช่า
ไปอีก 1 ปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงคู่สัญญาได้รับทราบและลงนามในหนังสือขอ้ตกลง โดยไม่มีเง่ือนไขเพ่ิมเติมเรียบร้อย
แลว้ และได้รายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2561 เพื่อรับทราบ 

15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  
ราคาตามบัญชีตน้งวด  8,843,088 
ซ้ือสินทรัพย ์ 207,600 
ค่าตดัจ  าหน่าย (247,438) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด  8,803,250 

16. วงเงินเบกิเกนิบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบันการเงินจ  านวน 
473 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี 

17. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 

 บาท 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เจา้หน้ีการคา้  23,513,164 34,986,245 
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 29,717,395 34,260,915 

เจา้หน้ีอ่ืนๆ 386,999 1,327,402 

รวม 53,617,558 70,574,562 
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18. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 บาท 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 5,139,242 2,940,390 

หัก ดอกเบ้ียและภาษีซ้ือรอตดับัญชี (585,783) (292,870) 

       หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก  าหนดช าระในหน่ึงปี (1,511,110) (960,462) 
             สุทธิ 3,042,349 1,687,058 

19. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
บริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก  าหนดของพระราชบัญญตัิคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแกพ่นักงานตามสิทธิและอายงุาน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 49,643,277 

ตน้ทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ีย 1,154,961 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างงวด (587,100) 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 50,211,138 
 
 

20. กำรจ ำแนกข้อมูลตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเ มินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษัทประกอบธุรกจิผลิตและจ าหน่ายผกัแช่เยือกแข็ง และด าเนินธุรกจิในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย 
จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจ  าแนกตามส่วนงานทางธุรกจิและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินน้ี 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายส่งออกต่างประเทศและรายได้จาก
การขายในประเทศตามรายละเอียดดังน้ี 
 บาท 

 2562 2561 
รายได้จากการขายต่างประเทศ 263,097,317 267,291,302 
รายได้จากการขายในประเทศ 9,969,868 3,777,092 
     รวม 273,067,185 271,068,394 
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21. ภำษเีงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังน้ี 

 บาท 

 2562 2561 

ภำษเีงินได้ปัจจุบนั   
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล - 5,003,460 
ภำษเีงินได้รอกำรตดับญัชี   
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจากการเกดิผลแตกต่างชั่วคราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชั่วคราว 104,306 (243,451) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 104,306 4,760,009 

ค่าใช้จ่ายภาษี สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดังน้ี 

 บาท 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีเพ่ิมขึ้น   
  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 160,979 160,979 
   ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 668,920 859,895 
   ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน 10,042,228 9,928,655 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีเพ่ิมขึ้น   
    ก  าไรท่ียงัไม่เกดิขึ้นจริงจากหลักทรัพยเ์พ่ือคา้ (47,982) (21,078) 

 10,824,145 10,928,451 

22. กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

บริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง
ก  าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษทัจะใช้ วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดังกล่าวแทน 

ล าดับชั้นของมูลค่ายตุิธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายตุิธรรมข้างตน้มาใช้ กจิการจะตอ้งพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเกีย่วขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายตุิธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายตุิธรรม ก  าหนดล าดับ
ชั้นของมูลค่ายตุิธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายตุิธรรม ดังน้ี 
ระดับ 1 ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดับ 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดับ 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเกีย่วกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกจิการประมาณขึ้น 
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ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพยบ์างรายการท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ายตุิธรรมไวแ้ยกแสดงระดับของขอ้มูลท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายตุิธรรมได้ดังน้ี 

    (หน่วย:บาท) 
 31 มีนาคม 2562 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม      

เงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุน -  40,239,903 -  40,239,903 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 90,605,550 - 90,605,550 
    (หน่วย:บาท) 
 31 ธันวาคม 2561 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม      

เงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุน - 40,105,389 - 40,105,389 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 90,605,550 - 90,605,550 

23. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่นและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัมีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงกอ่ให้เกดิความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษทัจึง
มีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการใช้อนุพันธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินคุ้มครองรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึง
เป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหน้า 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2562 บริษทัมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารพาณิชย ์4 แห่ง จ  านวน 23.81 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาคิดเป็นจ  านวนเงิน 768.04 ลา้นบาท เพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงจะครบก  าหนดภายในเดือน
ธันวาคม 2562 และจากการเปรียบเทียบกบัมูลค่ายตุิธรรมกบัมูลค่าตามสัญญาเกดิผลก  าไรจ  านวน 14.65 ลา้นบาท   

24. ภำระผูกพนัและหนี้สินทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

24.1 บริษทัได้ท าสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิในการใช้โปรแกรมและสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดังกล่าว โดยบริษัท        
มีภาระผกูพนัตามสัญญาเป็นจ  านวนเงินประมาณ 1.0 ลา้นบาท 

24.2 บริษทัมีภาระผกูพนัเกีย่วกบัสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนประเทศพม่า โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเป็นจ  านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

24.3 บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกดิขึ้นจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค  ้าประกนับริษัทต่อหน่วยงานราชการเป็นจ  านวนเงิน
ประมาณ 10.1 ลา้นบาท  

24.4 บริษทัมีภาระผกูพนัเกีย่วเน่ืองกบัการจา้งผูรั้บเหมาส าหรับโครงการการกอ่สร้างและซ่อมแซมอาคารห้องเยน็ เป็นจ  านวน
เงิน 13.58 ลา้นบาท 
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25. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

25.1 กำรแก้ไขกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัอตัรำค่ำชดเชยกรณเีลกิจ้ำง 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกจิจานุเบกษา ซ่ึง
ได้ก  าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดท้าย 400 วนั กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้
ไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบ
ให้บริษทัมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึ้น 10.6 ลา้นบาท บริษทัจะบันทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก  าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายมีผลบังคับ
ใช้ คือไตรมาสท่ีสองของปี 2562  

25.2 กำรอนุมตัจ่ิำยเงินปันผล 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ  าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ  าปี 2561 รวมทั้ งส้ินในอตัราหุ้นละ 0.21 บาท ทั้ งน้ีบริษทัได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แกผู่ถื้อหุ้นไป
แลว้ในระหว่างปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจ  านวน 38.11 ลา้นบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายคร้ังท่ีสอง
ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงินจ  านวน 41.9 ลา้นบาท โดยก  าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

26. กำรอนุมตังิบกำรเงินระหว่ำงกำล 

      งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 


