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1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

ส านกังานแห่งใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 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 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 299 หมู่ท่ี 14 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. หลกัเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินไดจ้ัดท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็น        
อยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินรวมไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย คือ        
บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ากดั โดยบริษทัถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน  

 “บริษทั” หมายถึง บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) “กลุ่มบริษทั” หมายถึง บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั 
(มหาชน) และ บริษทัยอ่ย คือ บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ากดั  

รายการบญัชีท่ีส าคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 

เพื่อความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงไดมี้การแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินท่ีจดัท าเป็นภาษาไทย 

3. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทาง
บญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 
 
ส่วนงานด าเนินงาน 
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3. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
 ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

ด าเนินงาน 
 ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
 ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชีขา้งตน้ไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภำษีเงนิได้  

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่ง
เกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในไตรมาสปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงิน
ของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 5 

4. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใช้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน         
ทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 
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4. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 

 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
ฉบบัท่ี 5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ

ด าเนินงานท่ียกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ

ถอน การ บูรณะ  และห น้ี สิน ท่ี มีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลังภายใตม้าตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 
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5. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่มำถือปฏิบัติ 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3 ผลสะสมของการน านโยบายการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ แสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน              
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงัน้ี  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม   

2556 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม   

2555 

ณ วนัท่ี                             
1 มกราคม 

2555 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม   

2556 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี                             
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน       
     ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 112,757 112,757 232,398 112,757 112,757 232,398 
   ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 418,696 983,281 1,461,976 418,696 983,281 1,461.976 
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 526,958 - - 526,958 - - 
   ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 7,060,387 5,917,641 5,995,242 6,836,459 5,633,851 5,726,849 
 8,118,798 7,013,679 7,689,616 7,894,870 6,729,889 7,421,223 

ก าไรสะสมเพ่ิมข้ึน 8,118,798 7,013,679 7,689,616 7,894,870 6,729,889 7,421,223 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 
2555 มีดงัน้ี 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก ำไรหรือขำดทุน: 
ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน(ลดลง) (871,010) 675,937 (808,083) 691,334 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 871,010 (675,937) 808,083 (691,334) 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (บาท) 0.002 (0.002) 0.002 (0.002) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:     
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัลดลง (234,109) - (356,898) - 
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6. นโยบำยกำรบัญชี 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

6.1 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง                   
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอ้จ ากัดในการใชไ้ดแ้สดงไวแ้ยกต่างหากในบญัชี “เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้ าประกัน” 
ภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

6.2 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

6.3 ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวนท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีชาวไร่ไม่ได ้
ทั้ งน้ีโดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและการพิจารณาฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบัน หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งปีตดัเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือสามารถระบุได ้  

6.4 สินค้ำคงเหลอื  

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธี    
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น      
ค่าภาษีอากร ค่าขนส่งหกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 
ประกอบดว้ย  ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การ
ด าเนินงานตามปกติ  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใชจ่้ายท่ี
จ าเป็นเพ่ือใหสิ้นคา้นั้นส าเร็จรูปและค่าใชจ่้ายในการขาย 
ณ วนัส้ินปีบริษทัจะพิจารณาสภาพของสินคา้ส าเร็จรูป เพ่ือพิจารณาประกอบวา่จ านวนเงินค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพท่ีตั้ง
ไวเ้พียงพอและเหมาะสมแลว้  

6.5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัย่อยหมายถึงบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มมากกว่าก่ึงหน่ึงของสิทธิ   
ในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานของบริษทัย่อย  บริษทัย่อย
ดงักล่าวไดถู้กน ามารวมในการจัดท างบการเงิน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัใหญ่มีอ านาจควบคุม จนถึงวนัท่ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวไดข้ายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหวา่งกลุ่มบริษทั ตลอดจนก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนไดต้ดัออกจาก
งบการเงินรวมน้ีแลว้ นโยบายการบญัชีส าหรับบริษทัย่อยจะเปล่ียนแปลงเพ่ือใชน้โยบายบญัชีเดียวกบักลุ่มบริษทัใน    
การจดัท างบการเงินรวม 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน 
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6. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

6.6 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน สินทรัพยทุ์กประเภทยกเวน้ท่ีดินแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยราคาทุนเดิมหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

 จ านวนปี 
อาคาร 20 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-10 
ยานพาหนะ 5 
อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งส านกังาน 5 

เม่ือมีการขายหรือเลิกใช้งานสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้ น          
ออกจากบญัชีและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์หล่านั้นในงบก าไรขาดทุน 

อาคารระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ งแสดงในราคาทุนโดยท่ียงัไม่มีการตัดค่าเส่ือมราคาจนกระทั่ง
สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จและพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์

6.7 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน และค่ำตดัจ ำหน่ำย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม บริษทัคิดค่า ตดัจ าหน่าย
ส าหรับสินทรัพยโ์ดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์(3 - 5 ปี) 

6.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์าจจะไม่ไดรั้บคืนหรือเม่ือ
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยน์ั้น
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่) โดยท่ีการประเมินจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสดแลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า    
ในงบก าไรขาดทุน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบนัทึก
เป็นรายไดอ่ื้นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มดไปหรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 

6.9 รำยกำรบัญชีทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการและแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และท่ีเกิดการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุน 
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6. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

6.10 กำรบัญชีส ำหรับสัญญำเช่ำระยะยำว – กรณีทีบ่ริษัทเป็นผู้เช่ำ 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพนัตาม
สญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุ
ของสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า จะ
จดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะ
บนัทึกในงบก าไรขาดทุนโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 

6.11 ผลประโยชน์ของพนักงำน  

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทั และพนกังานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่ม
บริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  
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6  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  

หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม
โครงการผลประโยชน์ หักดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

6.12 ประมำณกำรหนีสิ้น   

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจาก
การอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของ
ทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึก
เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอนเม่ือไดจ่้ายช าระประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 

6.13 กำรรับรู้รำยได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือมีการส่งมอบและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนไปยงัลูกคา้แลว้ 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์

6.14 ภำษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษี
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลด
มูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึก
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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6.  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

6.15 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน  

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีช าระแลว้ในระหวา่งปี
ของแต่ละปี 

6.16 เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว          
ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ ภาษีเงินได ้คา้งจ่าย 
และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ซ่ึงนโยบายบญัชีเฉพาะรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.17 กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการใน
เร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงใน
งบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณ
การไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

กลุ่มบริษทัใชห้ลกัเกณฑ์การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี
เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยมีการก าหนดช่วงอายลูุกหน้ีและสถานภาพของลูกหน้ีไวเ้ป็น
เกณฑใ์นการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีคา้งช าระ 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

กลุ่มบริษทัพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนัของสินคา้
คงเหลือเป็นเกณฑ ์มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บหมายถึง มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขาย หกัดว้ยตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการท า
ต่อเพ่ือใหสิ้นคา้นั้นส าเร็จรูป หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการท าใหสิ้นคา้นั้นพร้อมขายไดใ้นราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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6.  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

6.18 บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั        
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น      
บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึง    
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั 
ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ พนกังานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหา     
ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

7.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี : 

 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษัทย่อย :  

     บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ากดั ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั :  
      บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
      บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จ ากดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
      บริษทั อิง เชง  จ ากดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 

 นโยบำยรำคำ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้  ราคาปกติธุรกิจเท่ากบัราคาท่ีคิดกบัคู่คา้รายอ่ืน 

รายไดค้่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 

รายไดบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่านายหนา้ อตัราร้อยละ 1.50 – 3.00 ของยอดขาย 

ซ้ือสินทรัพย ์ ราคาตลาด 
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7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

7.2 ยอดคงเหลอืกบับริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงเหลือระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีก้ำรค้ำ     
      บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ากดั - - 16,518,707 13,495,707 
      บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 7,525,537 4,542,140 4,113,942 1,458,741 
      บริษทั อิง เชง  จ ากดั 1,517,884 1,294,423 1,517,884 1,294,423 

               รวม 9,043,421 5,836,563 22,150,533 16,248,871 

ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย          
      บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 1,087,461 1,221,070 650,847 605,843 
      บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จ ากดั 506,740 145,093 506,740 145,093 
      บริษทั อิง เชง จ ากดั 3,423,546 3,168,620 3,423,546 3,168,620 

               รวม 5,017,747 4,534,783 4,581,133 3,919,556 

เงนิประกนั     
      บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ากดั - - 30,000 30,000 

7.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกบับริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 
2555 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
      บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ากดั - - 246,557,546 254,066,891 
      บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 185,398,834 178,478,941 128,020,938 110,240,781 
      บริษทั อิง เชง  จ ากดั 9,447,301 11,049,409 9,447,301 10,190,678 

               รวม 194,846,135 189,528,350 384,025,785 374,498,350 
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7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รำยได้อืน่     
      บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ากดั - - 675,600 675,600 
      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากดั 90,000 90,000 90,000 90,000 

               รวม 90,000 90,000 765,600 765,600 

ค่ำนำยหน้ำจ่ำย     
       บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 3,934,503 3,943,740 2,700,290 2,532,988 
       บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จ ากดั 2,087,662 879,597 2,087,662 879,597 
       บริษทั อิง เชง จ ากดั 3,213,500 3,208,998 3,213,500 3,208,998 

               รวม 9,235,665 8,032,335 8,001,452 6,621,583 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 33,203,805 32,975,852 30,770,355 30,460,952 

ซ้ือสินทรัพย์     

       บริษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั - 12,110,790 - 12,110,790 
 

8. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด    
 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินสด 141,145 132,313 136,146 127,313 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 180,925 501,340 10,000 - 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 175,561,561 353,566,955 150,296,467 326,904,911 

เงินฝากประจ า 3 เดือน 50,825 50,000 50,825 50,000 

       รวม 175,934,456 354,250,608 150,493,438 327,082,224 

9. เงนิลงทุนช่ัวครำว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทฝากประจ าระยะเวลา 6 และ 13 เดือน (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 :      
6 และ 11 เดือน) อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.05 - 3.20 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : ร้อยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี) 
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10. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(หมายเหตุ 7.2) 9,043,421 5,836,563 22,150,533 16,248,871 

ลูกหน้ีการคา้  - บริษทัอ่ืน 81,526,634 52,875,313 67,229,280 46,369,674 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (30,000) - (30,000) 

ลูกหน้ีการคา้  - บริษทัอ่ืน - สุทธิ 81,526,634 52,845,313 67,229,280 46,339,674 

รวมลูกหน้ีการคา้ 90,570,055 58,681,876 89,379,813 62,588,545 
ลูกหน้ีสรรพากร 1,517,895 1,792,107 1,497,290 1,774,919 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,396,129 851,639 1,360,453 814,511 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 2,506,838 2,003,554 2,506,838 2,003,554 

รวม 95,990,917 63,329,176 94,744,394 67,181,529 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

 ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   
      ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 8,194,615 5,085,548 21,301,727 15,497,856 
      เกินก าหนดช าระ      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 848,806 751,015 848,806 751,015 

  รวมลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                             9,043,421 5,836,563 22,150,533 16,248,871 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน                   
      ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 80,153,410 50,372,250 65,856,056 43,866,611 
      เกินก าหนดช าระ      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,373,224 2,473,063 1,373,224 2,473,063 
             มากกวา่ 12 เดือน  - 30,000 - 30,000 

   รวมลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน                             81,526,634 52,875,313 67,229,280 46,369,674 
 หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (30,000) - (30,000) 

   รวมลูกหน้ีการคา้  - บริษทัอ่ืน - สุทธิ                             81,526,634 52,845,313 67,229,280 46,339,674 
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11. ลูกหนีช้ำวไร่ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 2556 2555 

ลูกหน้ีชาวไร่                                        40,208,588 50,297,032 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ                    (563,785) (563,785) 

                 สุทธิ       39,644,803 49,733,247 

12. สินค้ำคงเหลอื  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผือ่การปรับลดมลูค่าสินคา้ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

สินคา้ส าเร็จรูปและ 
   ก่ึงส าเร็จรูป 286,580,350 301,448,281 (1,383,441) (4,363,581) 285,196,909 297,084,700 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 27,864,589 36,056,122 (564,000) (467,982) 27,300,589 35,588,140 
เมลด็พนัธุ์,ยา,ปุ๋ย 27,120,236 24,229,670 (146,040) (84,840) 26,974,196 24,144,830 
รวม 341,565,175 361,734,073 (2,093,481) (4,916,403) 339,471,694 356,817,670 

13. เงนิฝำกประจ ำทีต่ดิภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัย่อยมีเงินฝากประจ า จ านวนเงิน 15.2 ลา้นบาท และ 14.9 ลา้นบาท ตามล าดบั                  
ซ่ึงติดภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง   

14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

   ทุนช าระแลว้ สดัส่วน วธีิราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท) เงินลงทุน (บาท) 

บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง  จ ากดั จ าหน่ายขา้วโพดหวานแปรรูป 30,000,000 100.0    23,353,658 
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15. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์     
 

งบกำรเงนิรวม บาท 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัร                
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ 
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัร 

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555        
     ราคาทุน 110,493,651 446,359,443 727,210,205 41,505,073 22,624,902 2,384,338 1,350,577,612 
     หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (267,504,107) (610,026,555) (35,488,954) (20,606,185) - (939,933,502) 

            ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 

     มูลค่าสุทธิตามบญัชี  104,185,950 178,855,336 113,738,452 6,016,119 2,018,717 2,384,338 407,198,912 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555       
     มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  104,185,950 178,855,336 113,738,452 6,016,119 2,018,717 2,384,338 407,198,912 
     บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,445,419 11,669,400 1,615,342 1,101,954 26,767,314 42,599,429 
              โอนเขา้(ออก) - 3,143,748 7,395,533 - - (10,539,281) - 
     หกั    จ าหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์                 - - (2,039,815) (4) (49,035) - (2,088,854) 
               ค่าเส่ือมราคา  - (26,417,380) (30,968,034) (3,438,942) (924,892) - (61,749,248) 

             ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - (1,019,563) (3,659,625) - - - (4,679,188) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 104,185,950 156,007,560 96,135,911 4,192,515 2,146,744 18,612,371 381,281,051 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555        
     ราคาทุน 110,493,651 450,948,610 729,016,477 38,927,635 22,620,809 18,612,371 1,370,619,553 
    หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (293,921,487) (627,633,493) (34,735,120) (20,474,065) - (983,071,866) 

           ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - (1,019,563) (5,247,073) - - - (6,266,636) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี    104,185,950 156,007,560 96,135,911 4,192,515 2,146,744 18,612,371 381,281,051 
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15. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

งบกำรเงนิรวม บาท 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัร                
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ 
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัร 

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556       
     มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  104,185,950 156,007,560 96,135,911 4,192,515 2,146,744 18,612,371 381,281,051 
     บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - 522,620 11,569,104 4,897,579 958,656 28,492,458 46,440,417 
              โอนเขา้(ออก) - - 23,889,542 - - (23,889,542) - 
     หกั   จ าหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ - (2) (172,095) - (23,607) - (195,704) 

             ค่าเส่ือมราคา - (25,503,924) (30,279,249) (2,869,716) (881,273) - (59,534,162) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 104,185,950 131,026,254 101,143,213 6,220,378 2,200,520 23,215,287 367,991,602 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556        
     ราคาทุน 110,493,651 451,000,649 753,424,908 43,825,215 22,677,297 23,215,287 1,404,637,007 
    หกั    ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (319,025,266) (649,358,577) (37,604,837) (20,476,777) - (1,032,773,158) 

             ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - (949,129) (2,923,118) - - - (3,872,247) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี    104,185,950 131,026,254 101,143,213 6,220,378 2,200,520 23,215,287 367,991,602 
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15. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
                                                               

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร     บาท 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้าง 

และเคร่ืองจกัร 
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555        
     ราคาทุน 110,493,651 446,359,443 727,210,205 39,726,073 21,602,095 2,384,338 1,347,775,805 
     หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (267,504,107) (610,026,555) (34,802,699) (19,656,502) - (938,297,564) 
             ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - (3,445,198) - - - (3,445,198) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี   104,185,950 178,855,336 113,738,452 4,923,374             1,945,593 2,384,338 406,033,043 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555    
     มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  104,185,950 178,855,336 113,738,452 4,923,374             1,945,593 2,384,338 406,033,043 
    บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,445,419 11,669,400 1,615,342 1,068,729 26,767,314 42,566,204 
             โอนเขา้(ออก) - 3,143,748 7,395,533 - - (10,539,281) - 
    หกั    จ าหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ - - (2,039,815) (4) (49,009) - (2,088,828) 
              ค่าเส่ือมราคา - (26,417,380) (30,968,034) (3,083,142) (899,056) - (61,367,612) 
             ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - (1,019,563) (3,659,625) - - - (4,679,188) 

     มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 104,185,950 156,007,560 96,135,911 3,455,570 2,066,257 18,612,371 380,463,619 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555        
     ราคาทุน 110,493,651 450,948,610 729,016,477 37,148,635 21,641,420 18,612,371 1,367,861,164 
     หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (293,921,487) (627,633,493) (33,693,065) (19,575,163) - (981,130,909) 
             ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - (1,019,563) (5,247,073) - - - (6,266,636) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี  104,185,950 156,007,560 96,135,911 3,455,570 2,066,257 18,612,371 380,463,619 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 

    หนา้  28 

 

15. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
                                                               

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร     บาท 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้าง 

และเคร่ืองจกัร 
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556    
     มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  104,185,950 156,007,560 96,135,911 3,455,570 2,066,257 18,612,371 380,463,619 
    บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - 522,620 11,569,104 4,897,579 895,656 28,492,458 46,377,417 
             โอนเขา้(ออก) - - 23,889,542 - - (23,889,542) - 
    หกั    จ าหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ - (2) (172,095) - (23,606) - (195,703) 

ค่าเส่ือมราคา - (25,503,924) (30,279,249) (2,513,917) (842,657) - (59,139,747) 

     มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 104,185,950 131,026,254 101,143,213 5,839,232 2,095,650 23,215,287 367,505,586 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556        
     ราคาทุน 110,493,651 451,000,649 753,424,908 42,046,215 21,656,216 23,215,287 1,401,836,926 
     หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (319,025,266) (649,358,577) (36,206,983) (19,560,566) - (1,030,459,093) 

             ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - (949,129) (2,923,118) - - - (3,872,247) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี  104,185,950 131,026,254 101,143,213 5,839,232 2,095,650 23,215,287 367,505,586 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 

หนา้ 29 

16. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน-โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

 บาท 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555    

    ราคาทุน 1,690,810 4,578,806 6,269,616 

    ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,690,810) - (1,690,810) 

    มูลค่าสุทธิ - 4,578,806 4,578,806 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556    

    มูลค่าสุทธิตน้งวด - 4,578,806 4,578,806 

    บวก รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 2,257,984 2,257,984 

    โอนเขา้(โอนออก) 2,798,886 (2,798,886) - 
    หกั ค่าตดัจ าหน่าย (164,099) - (164,099) 

    หกั ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (2,634,787) - (2,634,787) 

    มูลค่าสุทธิส้ินงวด - 4,037,904 4,037,904 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556    
    ราคาทุน 4,489,696 4,037,904 8,527,600 
    ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,854,909) - (1,854,909) 

    ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (2,634,787) - (2,634,787) 

    มูลค่าสุทธิ - 4,037,904 4,037,904 

17. วงเงนิเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงนิกู้ยมืระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 432.9 ลา้นบาท 
และ 450.8 ลา้นบาทตามล าดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี  

 

 

 

 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 

หนา้ 30 

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เจา้หน้ีการคา้  36,845,438 39,109,978 36,845,438 39,109,978 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7.2) 5,017,747 4,534,783 4,581,133 3,919,556 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 39,341,703 45,787,840 38,002,737 44,569,302 

เจา้หน้ีอ่ืนๆ 466,754 4,002,415 466,754 4,002,415 

รวม 81,671,642 93,435,016 79,896,062 91,601,251 

19. ภำระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงำน 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2554  

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน        
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม      
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
 

29,588,203 26,241,311 28,169,254 24,899,344 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 5,000,683 3,727,292 4,686,047 3,650,310 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (457,500) (380,400) (457,500) (380,400) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,170,545 - 1,784,491 - 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 35,301,931 29,588,203 34,182,292 28,169,254 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,174,157 3,052,301 3,889,376 2,993,685 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 826,526 674,991 796,671 656,625 

        รวม 

 

5,000,683 3,727,292 4,686,047 3,650,310 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 

หนา้ 31 

19. ภำระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนขา้งตน้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงรวมในรายการดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ตน้ทุนขาย 3,914,006 2,817,253 3,914,006 2,817,253 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 226,639 170,789 136,246 149,367 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 860,038 739,250 635,795 683,690 

        รวม 

 

5,000,683 3,727,292 4,686,047 3,650,310 
 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 

 
งบการเงินรวมและ                                                                                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

   
อตัราคิดลด ร้อยละ 4.5 ต่อปี ร้อยละ 3.56 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 - 5.5 ร้อยละ 5 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ผนัแปรตามอายพุนกังาน  

ร้อยละ 0 - 26.32 
ผนัแปรตามอายพุนกังาน  

ร้อยละ 0 - 37.5 

อตัรามรณะ อตัราตามตารางมรณะไทย 
ปี 2551 แยกเกณฑต์ามเพศชาย

และหญิง 

อตัราตามตารางมรณะไทย 
ปี 2540 แยกเกณฑต์ามเพศชาย

และหญิง 
 

20. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

บริษทัไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรประจ าปี   
หลงัหักผลขาดทุนสะสมตน้ปี (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองดังกล่าวมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั        
ส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้  

 

 

 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 

หนา้ 32 

21. เงนิปันผลจ่ำย 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ    
0.28 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 106.7 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2555 บริษทัจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ    
0.14 บาท จ านวน 381,145,725 หุน้ เป็นจ านวนเงิน 53.4 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2554 บริษทัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
11 พฤษภาคม 2555 

22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายตามลกัษณะท่ีส าคญัได้แก่ 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป  ก่ึงส าเร็จรูป และวตัถุดิบ 15,764,878 (19,970,570) 15,764,878 (19,970,570) 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป - 2,664,430 - - 
ซ้ือวตัถุดิบ 490,780,537 531,803,570 490,780,537 531,803,570 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 59,698,261 61,749,248 59,303,846 61,367,612 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 261,960,758 258,632,087 258,612,913 256,742,365 

 
 

23. สิทธิและประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บริษทัไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดย  
 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1545(3)/2547 ไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลาแปดปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการ และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิในอตัราร้อยละห้าสิบของอตัราปกติ
อีกหา้ปีนบัจากระยะเวลาแปดปีแรกส้ินสุดลง 

 

ในฐานะท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนบริษทัตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน  

รายไดจ้ากการขายจ าแนกตามธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 
2555 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 2556 2555 

 ธุรกิจท่ีไดรั้บ           
การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ       
การส่งเสริม รวม 

ธุรกิจท่ีไดรั้บ            
การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ      
การส่งเสริม รวม 

รายไดจ้ากการขายส่งออก 929,766 217,734 1,147,500 924,390 268,995 1,193,385 
รายไดจ้ากการขาย 
   ภายในประเทศ  12,686 247,569 260,255 15,292 257,419 272,711 

          รวม 942,452 465,303 1,407,755 939,682 526,414 1,466,096 
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24. กำรจ ำแนกข้อมูลตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ไดร้ับและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเป็นผลิตและจ าหน่ายผกัแช่เยือกแข็ง และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือใน
ประเทศไทย จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินน้ี 

ในระหว่างปี 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายส่งออกต่างประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 จากรายไดจ้าก
การขายรวม  

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 76 ของรายไดร้วม ซ่ึงมาจากการด าเนินธุรกิจใน
การจ าหน่ายผกัแช่เยอืกแขง็ (ปี 2555: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 73 ของรายไดร้วม) 

25. เงนิกองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำน 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบ
กองทุน บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนน้ีเท่ากบัส่วนท่ีพนกังานจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังาน บริษทัไดแ้ต่งตั้ง 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัการกองทุน เพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 ภายใต ้  
การก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสุทธิจากส่วนรับคืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เป็นจ านวนเงิน 1.7  และ       
1.4 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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26. ภำษีเงนิได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ภำษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 21,768,805 33,695,122 20,726,398 32,675,969 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด             

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ 
     ผลแตกต่างชัว่คราว (871,010) 675,937 (808,083) 691,334 

     รวม  20,897,795 34,371,059 19,918,315 33,367,303 

ภำษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  -   
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัลดลง (234,109) - (356,898) - 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 156,715,768 208,433,378 151,991,477 204,257,449 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20 23 20 23 
จ านวนภาษีตามอตัราเงินได ้ 31,343,154 47,939,677 30,398,295 46,979,213 
การส่งเสริมการลงทุน  (9,582,318) (15,615,628) (9,582,318) (15,615,628) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม (1,888,253) (1,136,411) (1,888,253) (1,136,411) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  1,896,222 2,507,484 1,798,674 2,448,795 

ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน 21,768,805 33,695,122 20,726,398 32,675,969 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (871,010) 675,937 (808,083) 691,334 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 20,897,795 34,371,059 19,918,315 33,367,303 
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26. ภำษีเงนิได้ (ต่อ) 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554  ลงวนัท่ี 21 
ธนัวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชีไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 
2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และ
ร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 
2557 ตามล าดบั  

ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือไดว้า่รัฐบาลจะด าเนินการแกไ้ขกฎหมายเพ่ือให้อตัราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 ส าหรับระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้ งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 ในการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

27. เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

27.1 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีของกิจการ อยา่งไรก็ตามหากมีลูกหน้ีท่ีบริษทัคาดวา่อาจจะ   
มีปัญหาดา้นการช าระเงินแลว้ผูบ้ริหารของกิจการมีนโยบายท่ีจะบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญให้เพียงพอกบัโอกาสท่ีจะ      
เกิดความสูญเสียดงักล่าว 

27.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่นและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษัทมีรายการค้าท่ี เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน                     
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการใชอ้นุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือ              
ทางการเงินคุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารพาณิชย ์3 แห่ง จ านวน 34.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นจ านวนเงิน 
1,093.5 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงจะครบก าหนดในเดือนธนัวาคม 2557 และจากการ
เปรียบเทียบกบัมูลค่ายติุธรรมกบัมูลค่าตามสญัญาเกิดผลขาดทุนจ านวน 51.9 ลา้นบาท   

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีค่านายหนา้คา้งจ่าย จ านวน 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีไม่ไดท้ าการป้องกนั
ความเส่ียง  

27.3  ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงิน
ดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น กลุ่มบริษัทเช่ือว่าความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะ                
ไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้ นบริษัทจึงมิได้ใช ้                   
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

27.4 มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน อนัได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว            
ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
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28. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
28.1 บริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ากัด ท่ียงัไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงิน

ประมาณ 90.0 ลา้นบาท 

28.2 บริษทัไดท้ าสญัญาซ้ือลิขสิทธ์ิในการใชโ้ปรแกรมและสญัญาวา่จา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าว โดยบริษทั        
มีภาระผกูพนัตามสญัญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 2.9 ลา้นบาท 

28.3 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้ าประกันบริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 10.1 ลา้นบาท  

29. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา
หุ้นละ 0.31 บาท จ านวน 381,145,725 หุน้ เป็นจ านวนเงิน 118.2 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2556  

ทั้งน้ี มติดงักล่าวจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

30. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  27  กมุภาพนัธ์  2557 


