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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์        
แห่งประเทศไทยในปี 2536 กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผกัแช่เยือกแข็ง และจําหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป                    
บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

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

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

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

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งและตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินน้ีมิได้
รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่าน
ควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและ  
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

“บริษทั” หมายถึง บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) “กลุ่มบริษทั” หมายถึง บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย คือ บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั  

รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินระหวา่งกาลรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด                                                                                                                                

ก. มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั  

บริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน  

ข.  มาตรฐานการบญัชีท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต  

บริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
 

4. นโยบายการบัญชี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 
 

5. รายการบัญชีกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

5.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา 
ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคาระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี : 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

บริษัทย่อย :   

     บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั 
ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการ

ร่วมกนั 
ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการ

ร่วมกนั 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั :   

      บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

      บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

      บริษทั อิง เชง  จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จาํกดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 13 
 

 

 

 

 

 

5.2 ยอดคงเหลอืกบับริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

ลูกหนีก้ารค้า     
    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั - - 24,497,131 16,518,707 
    บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - 7,525,537 - 4,113,942 
    บริษทั อิง เชง  จาํกดั 2,580,044 1,517,884 2,580,044 1,517,884 

               รวม 2,580,044 9,043,421 27,077,175 22,150,533 

ค่านายหน้าค้างจ่าย     
    บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - 1,087,461 - 650,847 
    บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จาํกดั 264,752 506,740 264,752 506,740 
    บริษทั อิง เชง จาํกดั 1,932,279 3,423,546 1,932,279 3,423,546 

               รวม 2,197,031 5,017,747 2,197,031 4,581,133 

เงนิประกนั     
    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั - - 30,000 30,000 

 

5.3   รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย บุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษทักับบริษทัย่อย บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

รายได้จากการขายสินค้า     
    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั - - 64,710,521 72,294,718 
    บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - 53,915,249 - 27,238,958 

    บริษทั อิง เชง  จาํกดั 1,812,262 3,605,737 1,812,262 3,605,737 

               รวม 1,812,262 57,520,986 66,522,783 103,139,413 

 นโยบายราคา 

รายไดจ้ากการขายสินคา้  ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายไดค้่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

 รายไดบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่านายหนา้ อตัราร้อยละ 1.50 - 3.00 ของยอดขาย 
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 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

รายได้อืน่     
    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั - - 168,900 168,900 

    บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จาํกดั 22,500 22,500 22,500 22,500 

               รวม 22,500 22,500 191,400 191,400 

ค่านายหน้าจ่าย     
    บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - 1,072,747 - 536,381 
    บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จาํกดั 352,835 1,051,361 352,835 1,051,361 

    บริษทั อิง เชง จาํกดั 637,825 779,756 637,825 779,756 

               รวม 990,660 2,903,864 990,660 2,367,498 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 7,431,904 8,551,520 6,914,811 7,839,095 

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

รายได้จากการขายสินค้า     
    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั - - 167,517,451 193,393,334 
    บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - 150,652,943 - 103,707,194 

    บริษทั อิง เชง  จาํกดั 7,490,837 8,195,114 7,490,837 8,195,114 

               รวม 7,490,837 158,848,057 175,008,288 305,295,642 

รายได้อืน่     
    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั - - 506,700 506,700 

    บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จาํกดั 67,500 67,500 67,500 67,500 

               รวม 67,500 67,500 574,200 574,200 

ค่านายหน้าจ่าย     
    บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - 3,166,017 - 2,162,815 
    บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จาํกดั 1,670,780 1,482,105 1,670,780 1,482,105 

    บริษทั อิง เชง จาํกดั 1,938,666 2,494,835 1,938,666 2,494,835 

               รวม 3,609,446 7,142,957 3,609,446 6,139,755 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 22,419,556 23,938,048 20,749,349 22,133,773 
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6. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทฝากประจาํระยะเวลา 6 และ 15  เดือน (31 ธนัวาคม 2556 : 6 และ    
13 เดือน) อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.05 - 2.95 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 : ร้อยละ 1.05 - 3.20 ต่อปี) 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  
บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ลกูหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5.2) 2,580,044 9,043,421 27,077,175 22,150,533 

ลกูหน้ีการคา้  - บริษทัอ่ืน 84,139,311 81,526,634 64,131,352 67,229,280 

รวมลกูหน้ีการคา้ 86,719,355 90,570,055 91,208,527 89,379,813 
ลกูหน้ีสรรพากร 1,393,316 1,517,895 1,346,495 1,497,290 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน (หมายเหตุ 15) 1,331,600 - 1,331,600 - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 966,238 1,396,129 944,029 1,360,453 

ลกูหน้ีอ่ืนๆ 3,648,968 2,506,838 3,645,382 2,506,838 

รวม 94,059,477 95,990,917 98,476,033 94,744,394 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

 ลกูหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   

     ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 611,572 8,194,615 25,108,703 21,301,727 
     เกินกาํหนดชาํระ:     
                นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,223,144 848,806 1,223,144 848,806 

                4 - 6 เดือน 745,328 - 745,328 - 

  รวมลกูหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                    2,580,044 9,043,421 27,077,175 22,150,533 

ลกูหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน                   
     ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 81,496,003 80,153,410 61,488,044 65,856,056 
     เกินกาํหนดชาํระ :     
                นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,667,923 1,373,224 1,667,923 1,373,224 

                6 - 12 เดือน 975,385 - 975,385 - 

   รวมลกูหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน                             84,139,311 81,526,634 64,131,352 67,229,280 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8. ลูกหนีช้าวไร่  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

ลกูหน้ีชาวไร่                                        31,304,913 40,208,588 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                    (741,856) (563,785) 

                 สุทธิ       30,563,057 39,644,803 

9. สินค้าคงเหลอื  

งบการเงินรวม 
 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

สินคา้สาํเร็จรูปและ 
   ก่ึงสาํเร็จรูป 350,705,543 286,580,350 (867,844) (1,383,441) 349,837,699 285,196,909 
วตัถุดิบและ 
   วสัดุโรงงาน 27,295,420 27,864,589 (530,979) (564,000) 26,764,441 27,300,589 
เมลด็พนัธ์ุ,ยา,ปุ๋ย 25,861,592 27,120,236 (703,893) (146,040) 25,157,699 26,974,196 
รวม 403,862,555 341,565,175 (2,102,716) (2,093,481) 401,759,839 339,471,694 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

สินคา้สาํเร็จรูปและ 
   ก่ึงสาํเร็จรูป 349,687,176 286,580,350 (867,844) (1,383,441) 348,819,332 285,196,909 
วตัถุดิบและ 
   วสัดุโรงงาน 27,295,420 27,864,589 (530,979) (564,000) 26,764,441 27,300,589 
เมลด็พนัธ์ุ,ยา,ปุ๋ย 25,861,591 27,120,236 (703,893) (146,040) 25,157,698 26,974,196 
รวม 402,844,187 341,565,175 (2,102,716) (2,093,481) 400,741,471 339,471,694 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 17 
 

10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

   ทุนชาํระแลว้ สัดส่วน วธีิราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท) เงินลงทุน (บาท) 

บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง  จาํกดั จาํหน่ายขา้วโพดหวานแปรรูป 30,000,000 100.0    23,353,658 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการของบริษทัมีแผนท่ีจะขยายการลงทุนไป
ยงัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือขยายฐานการผลิตสินคา้ ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการศึกษาแผนธุรกิจและความเป็นไปได้
ในการขยายการลงทุนดงักล่าว 

11. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557   
ราคาตามบญัชีตน้งวด  367,991,602 367,505,586 
ซ้ือสินทรัพย ์ 34,445,803 34,432,814 
จาํหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ (129,907) (129,907) 

ค่าเส่ือมราคา (47,530,415) (47,234,965) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด  354,777,083 354,573,528 
 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

เจา้หน้ีการคา้  37,272,712 36,845,438 37,272,712 36,845,438 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
  (หมายเหตุ 5.2) 2,197,031 5,017,747 2,197,031 4,581,133 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 30,249,766 39,341,703 29,436,317 38,002,737 

เจา้หน้ีอ่ืนๆ 443,571 466,754 443,571 466,754 

รวม 70,163,080 81,671,642 69,349,631 79,896,062 
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13. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จ ตามขอ้กาํหนดของพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน        
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน    
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 35,301,931 34,182,292 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 3,759,505 3,593,868 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 39,061,436 37,776,160 

14. เงนิปันผลจ่าย 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ   
0.31 บาท จาํนวน 381,145,725 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 118.2 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงานปี 2556 บริษทัจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ    
0.28 บาท จาํนวน 381,145,725 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 106.7 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงานปี 2555 บริษทัจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 

15. ข้อมูลเกีย่วกบัการดาํเนินงานจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที่นาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัที่ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ไดร้ับและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการ
ดาํเนินงานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูส่้งออกผกัแช่เยือกแข็ง และจาํหน่ายขา้วโพดหวานแปรรูป เน่ืองจากยอดจาํหน่ายขา้วโพดหวาน
แปรรูปมีจาํนวนเงินไม่เป็นสาระสําคญั และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ไดมี้การเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภมิูศาสตร์ในงบการเงินน้ี 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายส่งออกต่างประเทศ
คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 ของรายไดจ้ากการขายรวม 
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16. ภาษียืน่เพิม่เตมิ 

ในไตรมาสสองปี 2557 กรมสรรพากรเขา้ตรวจสอบการยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมของบริษทัพบวา่การเฉล่ียภาษีซ้ือในส่วนของ
ธุรกิจท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมวา่ไม่ถูกตอ้ง บริษทัจึงยื่นเพ่ิมเติมแกไ้ขการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2557 และคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปี 2555 และ 2556 ใหม่ โดยบริษทัตอ้งจ่ายชาํระคืนภาษีซ้ือท่ีไม่มี
สิทธิขอคืนเป็นจาํนวนเงิน 8.1 ลา้นบาท และมีค่าเบ้ียปรับเงินเพ่ิมเป็นจาํนวนเงิน 3.4 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 11.5 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ่้ายชาํระภาษีดงักล่าวแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2557 และบริษทัยงัอยูร่ะหวา่งการขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลยื่นเพ่ิมเติม
เป็นจาํนวนเงิน 1.3 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการภายใตร้ายการภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน (หมายเหตุ 7) บริษทัไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดจากการยื่นภาษีเพ่ิมเติมสุทธิเป็นจาํนวนเงิน 9.4 
ลา้นบาท แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการภายใตร้ายการค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

17. ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 3,698,719 7,088,579 3,698,719 6,981,560 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ      
ผลแตกต่างชัว่คราว (198,615) (256,177) (187,573) (251,896) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน               
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3,500,104 6,832,402 3,511,146 6,729,664 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 12,840,449 21,622,830 12,840,449 20,764,814 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (747,493) (406,803) (714,366) (393,958) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 12,092,956 21,216,027 12,126,083 20,370,856 

18. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นและการบริหารความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   
กลุ่มบริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการใชอ้นุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินคุม้ครองรายการ       
ท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหนา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษทัมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบั
ธนาคารพาณิชย ์3 แห่ง จาํนวน 36.3  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อจาํนวนเงิน 1,182.67 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจาก        
อตัราแลกเปล่ียนในการชาํระคืนดงักล่าวซ่ึงจะครบกาํหนดในเดือนกนัยายน 2558 และจากการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมกบัมูลค่า         
ตามสัญญาเกิดผลกาํไรจาํนวน 0.5 ลา้นบาท 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

19.1 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จาํกดั ท่ียงัไม่เรียกชาํระเป็นจาํนวนเงินประมาณ 
90.0 ลา้นบาท 

19.2 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิในการใชโ้ปรแกรมและทาํสัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าว  โดยบริษทั   
มีภาระผกูพนัตามสัญญาเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.99 ลา้นบาท 

19.3 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนประเทศพม่า โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.2 ลา้นบาท 

19.4 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือคํ้ าประกันบริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 10.1 ลา้นบาท 

20. การอนุมัตงิบการเงนิระหว่างกาล 
งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 
14 พฤศจิกายน 2557 


