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1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

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

ส านกังานสาขา 1 ตั้งอยู ่เลขท่ี 92 หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส านกังานสาขา  2 ตั้งอยู ่เลขท่ี 299 หมู่ท่ี 14 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. หลกัเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบการเงินน้ีมิได้
รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควร
อ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

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

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้
มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย                   
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไปน้ี  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญาท่ีอยูใ่นขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญา
ท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการ
แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและ
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 

มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 

ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกับวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าว

มาถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลา
ในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจัด
ประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ี

มาถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี            
31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ืองการรับรู้รายได้เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ มาถือปฏิบติั 

กำรรับรู้รำยได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายได้
จากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลด
และส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายใหก้บัลูกคา้ 
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5. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
5.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหวา่งบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  

 ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั   
      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
      บริษทั สวนส้มทรายทอง จ ากดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 นโยบำยรำคำ 

รายไดบ้ริการ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายไดค้่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

ซ้ือสินคา้ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

5.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษทักับบริษทัที่เก่ียวขอ้งกันส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  2562
และ 2561 มีดังน้ี 

 บาท 

 2562 2561 

รำยได้อ่ืน   
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,500 22,500 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร   
      ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,541,589 7,831,136 

      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,350,490 216,685 

รวม 8,892,079 8,047,821 

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษทักับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 
2561 มีดังน้ี 

 บาท 

 2562 2561 

รำยได้อ่ืน   
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45,000 384,119 

ซ้ือสินค้ำ   
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 656,810 - 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร   
      ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,083,178 15,644,952 

      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,423,706 433,371 

รวม 16,506,884 16,078,323 
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6. เงนิลงทุนช่ัวครำว 
 บาท 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินฝากประจ า 50,002,010 150,002,000 

เงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุน  140,388,674 40,105,389 

         รวม 190,390,684 190,107,389 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 บาท 

ยอดคงเหลือตน้งวด 40,105,389 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 149,996,000 
ลดลงระหวา่งงวด (50,000,000) 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 160,286 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 126,999 

ยอดคงเหลือปลายงวด 140,388,674 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น  
 บาท 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้   116,322,539 105,133,431 
ลูกหน้ีสรรพากร 6,114,190 2,413,801 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 266,299 72,881 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,889,791 1,299,429 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเมลด็พนัธ์ุ 7,222,967 30,120,656 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 1,351,966 440,726 

รวม 135,167,752 139,480,924 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 บาท 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้   
       ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 111,939,270 70,152,589 
       เกินก าหนดช าระ :   

              นอ้ยกวา่ 3 เดือน 4,383,269 34,980,842 

รวมลูกหน้ีการคา้  116,322,539 105,133,431 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ)   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 14 

8. ลูกหนีช้ำวไร่ 
 บาท 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีชาวไร่ 22,484,380 8,864,224 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (877,277) (804,895) 

                 สุทธิ  21,607,103 8,059,329 

9. เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทอ่ืน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั ซิโน - ไทย ฟรีซ แอนด ์ดราย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีร่วมลงทุนใน
สดัส่วนร้อยละ 15 บริษทัใหค้วามช่วยเหลือตามสดัส่วนการลงทุนเป็นจ านวนเงิน 13.6 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.75 
ต่อปี เง่ือนไขการช าระคืนเม่ือทวงถาม 

10. สินค้ำคงเหลือ  

 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

สินคา้ส าเร็จรูปและ 
   ก่ึงส าเร็จรูป 461,258,277 555,594,271 (4,572,295) (4,188,313) 456,685,982 551,405,958 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 32,125,286 33,738,950 (96,857) (96,282) 32,028,429 33,642,668 
เมลด็พนัธุ์,ยา,ปุ๋ย 58,846,940 28,140,957 (14,880) (14,880) 58,832,060 28,126,077 

  รวม 552,230,503 617,474,178 (4,684,032) (4,299,475) 547,546,471 613,174,703 

ในระหวา่งงวด บริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นจ านวน 0.38 ลา้นบาท โดย
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

11. เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2562 

   ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท) (ร้อยละ) (บาท) 

บริษทั ซิโน - ไทย ฟรีซ แอนด ์ดราย จ ากดั   

ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑแ์ช่แขง็และ
ผลิตภณัฑฟ์รีซดราย 250,000,000 15 

   
37,500,000 

12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวนเงิน 22.1 ลา้นบาท 
แสดงมูลค่าตามบญัชีของท่ีดินของบริษทัท่ีถือครองไวโ้ดยท่ียงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงค์ของการใชใ้นอนาคต  
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13. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์     
 บาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  379,018,851 
ซ้ือสินทรัพย ์ 53,785,975 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ (33,876) 
ค่าเส่ือมราคา (25,719,331) 
ราคาตามบญัชีส้ินงวด  407,051,619 

14. เงนิมดัจ ำค่ำเช่ำทีด่นิ 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาจะเช่าท่ีดินกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีเน้ือท่ีรวม 47.73 เอเคอร์ มีมูลค่า
การเช ่ารวม  1.43 ล้านเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงิน 50.57 ล้านบาท อ้างอิงอัตราแลกเปล่ียนจากธนาคารแห่งประเทศไทย                                 
ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2559 ท่ี 35.32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) ตลอดอายกุารเช่า 50 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี 
โดยบริษทัตกลงท่ีจะวางเงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรือเท่ากบั 0.71 ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงิน
จ านวน 25.36 ลา้นบาท) ภายหลงัการลงนามในสัญญาจะเช่าท่ีดินเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 และจะช าระส่วนท่ีเหลือในวนัท า
สัญญาเช่า  โดยมีเง่ือนไขให้ผู ้ให้เช่าด าเนินการถมท่ีดินและปรับปรุงสภาพท่ีดินให้เหมาะสมกับการก่อสร้าง รวมถึง
ประสานงานกบัหน่วยงานราชการในการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชท่ี้ดินเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานไดก่้อน
การเข้าท าสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัทย่อยของบริษัท ท่ีจะด าเนินการจัดตั้ งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ภายใน
ระยะเวลา 9 เดือนนบัจากวนัท่ี 1 เมษายน 2559 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากมีความล่าช้าในการประสานงานกับหน่วยงานราชการของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2561ได้พิจารณาร่วมกับท่ีปรึกษากฎหมาย และเห็นว่าบริษัทยงัมีความมุ่งมั่นท่ีจะ
ด าเนินการลงทุนในโครงการดงักล่าว  จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ด าเนินการเจรจาขอขยายอายุของขอ้ตกลงก่อน
ด าเนินการสัญญาเช่าไปอีก 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงคู่สัญญาไดรั้บทราบและลงนามในหนังสือขอ้ตกลง โดยไม่มี
เง่ือนไขเพ่ิมเติมเรียบร้อยแลว้ และไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2561 เพื่อรับทราบ 

15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 บาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  8,843,088 
ซ้ือสินทรัพย ์ 681,800 
ค่าตดัจ าหน่าย (408,504) 
ราคาตามบญัชีส้ินงวด  9,116,384 

16. วงเงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 30  มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
จ านวน 473 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี 
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17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 บาท 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เจา้หน้ีการคา้  39,613,336 34,986,245 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27,499,961 34,260,915 

เจา้หน้ีอ่ืนๆ 2,067,293 1,327,402 

รวม 69,180,590 70,574,562 

18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ 

 บาท 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4,700,549 2,940,390 

หกั ดอกเบ้ียและภาษีซ้ือรอตดับญัชี (439,090) (292,870) 

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี (1,532,119) (960,462) 

             สุทธิ 2,729,340 1,687,058 

19. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

บริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 49,643,277 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :  

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,689,528 
ตน้ทุนบริการในอดีต  10,630,034 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  620,394 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  3,067,620 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (1,511,100) 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562 64,139,753 
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การแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราค่าชดเชยกรณีเลิกจา้ง 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้
ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดร้ับ
ค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้
บริษทัมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ ่มข้ึน 10.63 ลา้นบาท บริษทับนัทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับไตรมาสปัจจุบนั 

20. เงนิปันผลจ่ำย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
จ านวนหุน้
(ลา้นหุน้) 

 อตัราหุน้ละ    
(บาท) 

 จ านวนเงิน
(ลา้นบาท) 

 
จ่ายเงินปันผล 

จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของ
บริษทั ปี 2561 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ
วนัที่ 24 เมษายน 2562 381  0.11  41.93  พฤษภาคม 2562 

 รวมเงินปันผลจ่ายปี 2562     41.93   
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการ

ด าเนินงานของบริษทั ส าหรับงวด 
       หกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือ
วนัที่ 8 ตุลาคม 2561 381  0.10  38.11  พฤศจิกายน 2561 

จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของ
บริษทั ปี 2560 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ 
วนัที่ 27 เมษายน 2561 381  0.20  76.23  พฤษภาคม 2561 

     รวมเงินปันผลจ่ายปี 2561     114.34   

21. กำรจ ำแนกข้อมูลตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ไดร้ับและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผกัแช่เยือกแข็ง และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย 
จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินน้ี 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายส่งออกต่างประเทศและรายได้
จากการขายในประเทศตามรายละเอียดดงัน้ี 
 บาท 

 2562 2561 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 299,374,723 325,642,233 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 13,236,696 7,838,011 

     รวม 312,611,419 333,480,244 
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ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายส่งออกต่างประเทศและรายได้
จากการขายในประเทศตามรายละเอียดดงัน้ี 
 บาท 

 2562 2561 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 562,472,041 592,933,535 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 23,206,563 11,615,103 

     รวม 585,678,604 604,548,638 

22. ภำษีเงนิได้ 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2562 2561 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 898,625 8,522,934 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราว (2,424,807) 301,380 

ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (1,526,182) 8,824,314 

ภำษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (613,524) - 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2562 2561 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 898,625 13,526,395 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราว (2,320,501) 57,929 

ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (1,421,876) 13,584,324 

ภำษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (613,524) - 
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ค่าใชจ่้ายภาษี สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 

 บาท 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน   
  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 175,455 160,979 
   ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 936,807 859,895 
   ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 12,827,951 9,928,655 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน   
    ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (77,737) (21,078) 

 13,862,476 10,928,451 

23. กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

บริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใช ้วธีิราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายติุธรรม ก าหนดล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยบ์างรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ายติุธรรมไวแ้ยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 
 30 มิถุนายน 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม      

เงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุน - 140,388,674 - 140,388,674 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 90,605,550 - 90,605,550 
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    (หน่วย:บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     

เงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุน - 40,105,389 - 40,105,389 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 90,605,550 - 90,605,550 

24. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่นและกำรบริหำรควำมเส่ียง 
บริษทัมีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษทัจึง
มีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการใชอ้นุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินคุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึง
เป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2562 บริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย ์4 แห่ง จ านวน 24.30 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาคิดเป็นจ านวนเงิน 773.49 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงจะครบก าหนดภายในเดือน
ธนัวาคม 2562 และจากการเปรียบเทียบกบัมูลค่ายติุธรรมกบัมูลค่าตามสญัญาเกิดผลก าไรจ านวน 29.39 ลา้นบาท   

25. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

25.1 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิในการใชโ้ปรแกรมและสัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าว โดยบริษทั        
มีภาระผกูพนัตามสญัญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.6 ลา้นบาท 

25.2 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนประเทศพม่า โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ตามสญัญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

25.3 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้ าประกันบริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 10.1 ลา้นบาท  

25.4 บริษัทมีภาระผูกพนัเก่ียวเน่ืองกับการจา้งผูรั้บเหมาส าหรับโครงการการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารห้องเยน็ เป็น
จ านวนเงิน 35.87 ลา้นบาท 

26. กำรอนุมตังิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

      งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 


