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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยในปี 2536 บริษทั
ดาํเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผกัแช่เยอืกแขง็ บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

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

สาํนกังานสาขา 1 ตั้งอยู ่เลขท่ี 92 หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตาํบลหนองจ๊อม อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

สาํนกังานสาขา  2 ตั้งอยู ่เลขท่ี 299 หมู่ท่ี 14 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตาํบลแม่แฝกใหม่ อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินน้ีมิได้
รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่าน
ควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและ  
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีหลายฉบบัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

4. นโยบายการบัญชี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 โดยมีนโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยเพ่ิมเติม เร่ืองเงินลงทุน 
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เงนิลงทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี)   

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของปี ส่วน
มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  มูลค่ายติุธรรมของ
หน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัจะปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน  ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงิน
ลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถกูบนัทึกในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน 

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
5.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา 

ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคาระหวา่งบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั   
      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จาํกดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 

 นโยบายราคา 
รายไดค้่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

 

 

 

 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ)   
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 12 

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายระหว่างบริษทักบับริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 

 บาท 

 2560 2559 

รายได้อืน่   
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,500 22,500 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   
      ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,844,041 7,258,220 

      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 236,542 202,531 

รวม 8,080,583 7,460,751 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 
 บาท 

 2560 2559 

รายได้อืน่   
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 67,500 67,500 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   
      ผลประโยชน์ระยะสั้น 21,683,368 20,777,244 

      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 641,604 607,592 

รวม 22,324,972 21,384,836 

6. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 บาท 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงินฝากประจาํ 200,000,000 200,000,000 
เงินลงทุนเพ่ือคา้ - กองทุน  150,007,604 150,681,734 

         รวม 350,007,604 350,681,734 
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การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเพ่ือคา้ - กองทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 บาท 

ยอดคงเหลือตน้งวด 150,681,734 
เพ่ิมในระหวา่งงวด 250,000,000 
ลดลงในระหวา่งงวด (250,681,734) 
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 7,604 

ยอดคงเหลือปลายงวด 150,007,604

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  
บาท 

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ลกูหน้ีการคา้ 119,866,874 66,298,480 
ลกูหน้ีสรรพากร 6,211,675 1,784,858 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 590,342 183,562 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,029,345 756,466 
ลกูหน้ีอ่ืน 492,367 938,848 

รวม 130,190,603 69,962,214 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

บาท 

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ลกูหน้ีการคา้   
       ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 93,017,021 62,823,858 
       เกินกาํหนดชาํระ   

              นอ้ยกวา่ 3 เดือน 26,849,853 1,456,334 

              3 - 6 เดือน - 2,018,288 

รวมลกูหน้ีการคา้  119,866,874 66,298,480 

8. ลูกหนีช้าวไร่ 
 บาท 

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559  

ลกูหน้ีชาวไร่                                        25,509,100 48,902,397 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                    (623,437) (621,897) 

                 สุทธิ       24,885,663 48,280,500 
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9. สินค้าคงเหลอื  
 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

สินคา้สาํเร็จรูปและ 
   ก่ึงสาํเร็จรูป 438,360,709 300,382,012 (5,704,413) (5,230,095) 432,656,296 295,151,917 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 25,136,346 27,399,460 (431,804) (1,954,982) 24,704,542 25,444,478 
เมลด็พนัธ์ุ,ยา,ปุ๋ย 27,900,538 24,479,440 (10,380) (10,380) 27,890,158 24,469,060 

รวม 491,397,593 352,260,912 (6,146,597) (7,195,457) 485,250,996 345,065,455 

ในระหวา่งงวด บริษทับนัทึกกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นจาํนวน 1.0 ลา้นบาท 
โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

10. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

   ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท) (ร้อยละ) (บาท) 

บริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด ์ดราย จาํกดั   

ผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑแ์ช่แขง็และ
ผลิตภณัฑฟ์รีซดราย 250,000,000 15    37,500,000 

  

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 3/2560 เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 ไดม้ีมติลงทุนในบริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซ 
แอนด์ ดราย จาํกดั (“STFD”) ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน 

11. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 แสดงมูลค่าตามบญัชีของ
ท่ีดินของบริษทัท่ีถือครองไวโ้ดยท่ียงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด ณ วนัท่ี 
30 กันยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นจาํนวนเงิน 76.3 ลา้นบาท 
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12. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     
 บาท 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
ราคาตามบญัชีตน้งวด  330,294,513
ซ้ือสินทรัพย ์ 55,697,464
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (61,262)

ค่าเส่ือมราคา (33,274,080)

ราคาตามบญัชีส้ินงวด  352,656,635

13. เงนิมดัจําค่าเช่าทีด่นิ 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาจะเช่าท่ีดินกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีเน้ือท่ีรวม 47.73 เอเคอร์ มีมูลค่า
การเช่ารวม 1.43 ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงิน 50.57 ลา้นบาท อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 25 
มีนาคม 2559 ท่ี 35.32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) ตลอดอายุการเช่า 50 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี โดย
บริษทัตกลงท่ีจะวางเงินมดัจาํค่าเช่าท่ีดินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรือเท่ากบั 0.71 ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงินจาํนวน 
25.36 ลา้นบาท) ภายหลงัการลงนามในสัญญาจะเช่าท่ีดินเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 และจะชาํระส่วนท่ีเหลือในวนัทาํสัญญาเช่า  โดยมี
เง่ือนไขใหผู้ใ้ห้เช่าดาํเนินการถมท่ีดินและปรับปรุงสภาพท่ีดินใหเ้หมาะสมกบัการก่อสร้าง รวมถึงประสานงานกบัหน่วยงานราชการ
ในการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชท่ี้ดินเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานไดก่้อนการเขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัยอ่ย
ของบริษทั ท่ีจะดาํเนินการจดัตั้งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ภายในระยะเวลา 9 เดือนนบัจากวนัท่ี 1 เมษายน 2559 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากมีความล่าชา้ในการประสานงานกบัหน่วยงานราชการของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังที่ 5/2559 จึงไดพ้ิจารณาร่วมกบัที่ปรึกษาทางกฎหมาย และเห็นวา่ เน่ืองจากบริษทัยงัคงมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการลงทุนในโครงการดงักล่าว จึงกาํหนดกรอบระยะเวลาในการดาํเนินการให้แลว้เสร็จตามเง่ือนไข
ก่อนการเขา้ทาํสัญญาเช่าที่ดินกบับริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นให้แลว้เสร็จภายในปี 2560 และไดท้าํการแจง้ความจาํนงให้แก่
ผูใ้ห้เช่าเพ่ือรับทราบและดาํเนินการต่อไป 

14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 บาท 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
ราคาตามบญัชีตน้งวด  8,556,610
ซ้ือสินทรัพย ์ 508,200

ค่าตดัจาํหน่าย (367,066)

ราคาตามบญัชีส้ินงวด  8,697,744

15. วงเงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560  บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 406 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2559 :  406 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี  



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ)   
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

บาท 

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เจา้หน้ีการคา้  27,532,448 29,348,671 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 34,846,550 43,180,334 

เจา้หน้ีอ่ืนๆ 454,968 2,356,603 

รวม 62,833,966 74,885,608 

17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 บาท 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4,334,550 - 

หกั ดอกเบ้ียและภาษีซ้ือรอตดับญัชี (574,003) - 

       หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (817,435) - 

             สุทธิ 2,943,112 - 

18. ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จ ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560  
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 44,907,938 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 3,754,849 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (1,756,400) 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 46,906,387 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน)  
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19. เงนิปันผลจ่าย 
                                                               

อนุมติัโดย 
จาํนวนหุน้

(หุน้) 
อตัราหุน้ละ  

(บาท) 
จาํนวนเงิน
(ลา้นบาท) 

 
จ่ายเงินปันผล 

เงนิสดปันผล     
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผล

การดาํเนินงานของบริษทั 
สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุด 

       วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  
ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือ
วนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 381 ลา้น 0.14 53.36  กนัยายน 2560 

จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน
ของบริษทั ปี 2559 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2560 381 ลา้น 0.35 133.40  พฤษภาคม 2560 

        รวมเงินปันผลจ่ายปี 2560   186.76   
จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน

ของบริษทั ปี 2558  
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2559 381 ลา้น 0.20 76.23  พฤษภาคม 2559 

20. การจําแนกข้อมูลตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัที่ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ไดร้ับและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการ
ดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผลิตและจาํหน่ายผกัแช่เยือกแข็ง และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศ
ไทย จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินน้ี 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยายน 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายส่งออกต่างประเทศ คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 98 จากรายไดจ้ากการขายรวม (2559 : ร้อยละ 99 จากรายไดจ้ากการขายรวม) 

21. ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 12,087,159 16,367,768 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราว 50,768 (504,468) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 12,137,927 15,863,300 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 38,284,999 41,729,316 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั 
     รายการผลแตกต่างชัว่คราว (325,052) (2,782,436) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 37,959,947 38,946,880 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 

 บาท 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

งบแสดงฐานะการเงนิ   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน  

     ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 124,687 124,379
   ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,229,320 1,439,091
   ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 9,381,277 8,981,588
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน  
    กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (1,520) (136,346)
 10,733,764 10,408,712 

22. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

บริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใช ้วธีิราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม กาํหนด
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
 
 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ)   
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 19 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัมีสินทรัพยบ์างรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดง
ระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

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

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินลงทุนเพ่ือคา้ - กองทุน - 150,007,604 - 150,007,604

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  

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

23. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นและการบริหารความเส่ียง 

บริษทัมีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   บริษทั
จึงมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการใชอ้นุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินคุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงิน
ซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหน้า ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษทัมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคาร
พาณิชย ์ 4 แห่ง จาํนวน 25.54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นจาํนวนเงิน 863.7 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนซ่ึงจะครบกาํหนดภายในเดือนธนัวาคม 2560 และจากการเปรียบเทียบกบัมูลค่ายติุธรรมกบัมูลค่าตามสัญญาเกิดผล
กาํไรจาํนวน 13.93 ลา้นบาท   

24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

24.1 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิในการใชโ้ปรแกรมและสัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าว โดยบริษทั        
มีภาระผกูพนัตามสัญญาเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.5 ลา้นบาท 

24.2 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนประเทศพม่า โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

24.3 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือคํ้าประกนับริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 11.0 ลา้นบาท  

25. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

       งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  10 พฤศจิกายน  2560 
 
 
 
 
 
 
 

 


