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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) จดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทยในปี 2536 บริษัท
ด าเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผกัแช่เยอืกแข็ง 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 าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

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

2. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินน้ีมิได้
รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควร
อ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

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

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจน
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนำคต 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้

ก  าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงิน

ท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และ

ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน

แต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติั 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

  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 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวนการดอ้ยค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าว
มาถือปฏิบติั 

 

4. นโยบำยกำรบัญชี 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

5. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

5.1 ลกัษณะควำมสัมพันธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  

 ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

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

 

 นโยบำยรำคำ 

รายไดบ้ริการ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายไดค่้าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

 

5.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 
2560 มีดังน้ี 

 บาท 

 2561 2560 

รำยได้อ่ืน   
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,500 22,500 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร   
      ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,889,166 7,844,041 

      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 166,896 236,542 

รวม 8,056,062 8,080,583 

 

 

 

 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 
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 บาท 

 2561 2560 

รำยได้อ่ืน   
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 406,619 67,500 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร   
      ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,841,249 21,683,368 

      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 600,266 641,604 

รวม 24,441,515 22,324,972 

6. เงินลงทุนช่ัวครำว 
 บาท 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
เงินฝากประจ า 200,000,000 250,000,000 
เงินลงทุนเพ่ือคา้ - กองทุน  - 180,199,999 
         รวม 200,000,000 430,199,999 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเพ่ือคา้ - กองทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 บาท 

ยอดคงเหลือตน้งวด 180,199,999 
เพ่ิมในระหว่างงวด 150,353,923 
ลดลงในระหว่างงวด (330,871,644) 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 317,722 
ยอดคงเหลือปลายงวด - 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น  
 บาท 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้ 134,452,546 73,587,010 
ลูกหน้ีสรรพากร 3,254,870 3,834,041 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 948,082 918,356 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,954,950 1,019,732 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,116,021 1,213,025 

รวม 142,726,469 80,572,164 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 บาท 
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 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ลูกหน้ีการคา้   
       ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 97,307,949 59,619,904 
       เกินก าหนดช าระ :   

              นอ้ยกว่า 3 เดือน 37,144,597 13,967,106 

รวมลูกหน้ีการคา้  134,452,546 73,587,010 

8. ลูกหนีช้ำวไร่ 
 บาท 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ลูกหน้ีชาวไร่                                        40,782,125 44,341,686 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                    (700,011) (657,551) 
                 สุทธิ       40,082,114 43,684,135 

9. สินค้ำคงเหลือ  
 บาท 
 ราคาทุน ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

สินคา้ส าเร็จรูปและ 
   ก่ึงส าเร็จรูป 589,633,444 398,518,008  (3,009,194) (6,856,341) 586,624,250 391,661,667 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 34,210,152 23,022,892  (183,902) (302,511) 34,026,250 22,720,381 
เมล็ดพนัธุ์,ยา,ปุ๋ย 32,963,735 19,182,911  (14,880) (10,380) 32,948,855 19,172,531 
  รวม 656,807,331 440,723,811 (3,207,976) (7,169,232) 653,599,355 433,554,579 

ในระหว่างงวด บริษทับนัทึกกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นจ านวน 4 ลา้นบาท 
โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

 

 

 

 

 

10. เงินลงทุนในบริษัทที่เกีย่วข้องกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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   ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท) (ร้อยละ) (บาท) 

บริษทั ซิโน - ไทย ฟรีซ แอนด ์ดราย จ ากดั   

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

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2560 เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 ไดม้ีมติลงทุนในบริษัท ซิโน - ไทย ฟรีซ 
แอนด์ ดราย จ ากดั (“STFD”) ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน 

11. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวนเงิน 22.1 ล้านบาท 
แสดงมูลค่าตามบญัชีของท่ีดินของบริษทัท่ีถือครองไว้โดยท่ียงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงค์ของการใชใ้นอนาคต  

12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์     
 บาท 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  352,721,715  
ซ้ือสินทรัพย ์ 48,128,569  
จ าหน่ายสินทรัพย ์ (131,484) 
ค่าเส่ือมราคา (35,654,020) 
ราคาตามบญัชีส้ินงวด   365,064,780  

13. เงินมดัจ ำค่ำเช่ำทีด่ิน 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 บริษทัไดท้  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 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  โดยมีเง่ือนไขให้ผูใ้ห้เช่าด าเนินการถมท่ีดินและปรับปรุงสภาพท่ีดินให้เหมาะสมกบัการก่อสร้าง รวมถึงประสานงาน
กบัหน่วยงานราชการในการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใชท่ี้ดินเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานไดก่้อนการเขา้ท า
สัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัยอ่ยของบริษทั ท่ีจะด าเนินการจดัตั้งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ภายในระยะเวลา 9 เดือน
นบัจากวนัท่ี 1 เมษายน 2559 

 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากมีความล่าชา้ในการประสานงานกบัหน่วยงานราชการของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2560 และ คร้ังท่ี 6/2560 จึงไดพิ้จารณาร่วมกบัท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และเห็นว่า เน่ืองจากบริษทั
ยงัคงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการลงทุนในโครงการดังกล่าว จึงก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการให้แลว้เสร็จตาม
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เง่ือนไขก่อนการเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัย่อยของบริษทัให้แลว้เสร็จภายในปี 2561 และไดท้  าการแจง้ความจ านงให้แก่ผูใ้ห้
เช่าเพ่ือรับทราบและด าเนินการต่อไป 

14. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 บาท 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  9,525,604 
ซ้ือสินทรัพย ์ 88,700 
ค่าตดัจ าหน่าย (740,964) 
ราคาตามบญัชีส้ินงวด  8,873,340 

15. วงเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินจ านวน 406 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2560 :  406 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี 

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 บาท 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เจา้หน้ีการคา้  41,508,752 26,512,889 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 36,429,146 38,177,087 

เจา้หน้ีอ่ืนๆ 1,330,475 1,965,784 

รวม 79,268,373 66,655,760 

17. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 บาท 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3,219,222 4,055,718 

หัก ดอกเบ้ียและภาษีซ้ือรอตดับญัชี (342,004) (510,870) 

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี (940,834) (835,723) 
             สุทธิ 1,936,384 2,709,125 

 

 

18. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 
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บริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 46,228,984 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 3,239,901 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างงวด (2,695,100) 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 46,773,785 
 
 

19. เงินปันผลจ่ำย 
                                                                                                                   

อนุมตัิโดย 
จ านวนหุน้
(ลา้นหุน้) 

 อตัราหุน้ละ    
(บาท) 

 จ านวนเงิน
(ลา้นบาท) 

 
จ่ายเงินปันผล 

จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ของบริษทั ปี 2560 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ
วนัที่ 27 เมษายน 2561 381  0.20  76.23  พฤษภาคม 2561 

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ส าหรับ
งวดหกเดือน ส้ินสุด 

          วนัที ่30 มิถุนายน 2560  
ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือ
วนัที่ 11 สิงหาคม 2560 381   0.14  53.36  กนัยายน 2560 

จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของ
บริษทั ปี 2559 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ
วนัที่ 27 เมษายน 2560 381   0.35  133.40  พฤษภาคม 2560 

 รวมเงินปันผลจ่ายปี 2560     186.76   

20. กำรจ ำแนกข้อมูลตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัที่ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ไดร้ับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผกัแช่เยือกแข็ง และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย 
จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินน้ี 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายส่งออกต่างประเทศ คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 98 จากรายไดจ้ากการขายรวม (2560 : ร้อยละ 98 จากรายไดจ้ากการขายรวม) 

 

 

21. ภำษีเงินได้ 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน)  
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2561 2560 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 5,560,394 12,087,159 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราว 576,870 50,768 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 6,137,264 12,137,927 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2561 2560 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 19,086,789 38,284,999 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราว 634,799 (325,052) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 19,721,588 37,959,947 

ค่าใชจ่้ายภาษี สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 

 บาท 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน   
  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 140,003 131,510 
   ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 641,595 1,433,846 
   ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 9,354,757 9,245,798 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน   
    ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - (40,000) 

 10,136,355 10,771,154 

 

 

22. กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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บริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใช ้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายติุธรรม ก าหนดล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีสินทรัพยบ์างรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดง
ระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

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

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  - - 76,258,000 76,258,000 

23. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่นและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัมีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษทัจึง
มีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการใชอ้นุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินคุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึง
เป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหน้า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารพาณิชย ์    
4 แห่ง จ  านวน 28.54 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นจ านวนเงิน 917.12 ล้านบาท เพ่ือเป็นการป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนซ่ึงจะครบก าหนดภายในเดือนธนัวาคม 2561 และจากการเปรียบเทียบกบัมูลค่ายติุธรรมกบัมูลค่าตามสัญญาเกิดผลขาดทุน
จ านวน 0.61 ลา้นบาท   

24. ภำระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

24.1 บริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิในการใชโ้ปรแกรมและสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าว โดยบริษทั        
มีภาระผกูพนัตามสัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.5 ลา้นบาท 

24.2 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนประเทศพม่า โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

24.3 บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้ าประกนับริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 11.0 ลา้นบาท  

 
25. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 19 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ 
0.10 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 38.11 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ก  าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

26. กำรอนุมตังิบกำรเงินระหว่ำงกำล 

      งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  9 พฤศจิกายน 2561 


