บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) จดทะเบียนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยในปี 2536 กลุ่มบริ ษทั
ดาเนินธุรกิจผลิตและส่ งออกผักแช่เยือกแข็ง บริ ษทั มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
สานักงานแห่ งใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 149/34 ชั้น 3 - 4 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุ รวงศ์ แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
สานักงานสาขา 1 ตั้งอยู่ เลขที่ 92 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาขา 2 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 299 หมู่ที่ 14 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2. หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงิ นได้จ ัดทาขึ้ นโดยใช้เ กณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูล ค่ าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่ จะได้เ ปิ ดเผยเป็ น
อย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงิน รวมได้จ ดั ทาขึ้ น โดยรวมงบการเงิน ของบริ ษ ทั เชีย งใหม่โ ฟรเซ่ น ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย คือ
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
“บริ ษทั ” หมายถึ ง บริ ษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน) “กลุ่ มบริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด
(มหาชน) และ บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด
รายการบัญชีที่สาคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้หักกลบลบกันแล้ว
เพื่อความสะดวกของผูใ้ ช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จดั ทาเป็ นภาษาไทย
3. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มำตรฐำนกำรบัญชีทเี่ ริ่มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
การนาเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555) รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
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ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)
ส่ วนงานดาเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สิ นที่เ กิ ดขึ้ นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรั บปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อ ง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล
มาตรฐานการบัญชีท้ งั หมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุ งและจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญ ชี ก ับผูใ้ ช้มาตรฐาน มาตรฐานการบัญ ชี ดังกล่ าวไม่มีผ ล กระทบอย่า งเป็ นสาระสาคัญ ต่ อ
งบการเงินนี้
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีย่ งั ไม่มผี ลบังคับใช้
การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกลุ่ม บริ ษทั ยังไม่ได้นามาถือปฏิบตั ิ โดยมีผลบังคับใช้
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้
 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ มีดงั ต่อไปนี้
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
การนาเสนองบการเงิน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
งบการเงินระหว่างกาล
1 มกราคม 2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
งบการเงินรวม
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 11
การร่ วมการงาน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 12
1 มกราคม 2558
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13

การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14
ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุน
ขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส าหรับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรั บปรุ ง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญได้แก่ (ก) ผลกาไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย เปลี่ยนชื่อ เป็ น “การวัดมูล ค่าใหม่ ” และต้องรั บรู้ ใน “กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ” ทันที ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภั ยจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธี
ขอบเขตหรื อรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริ การในอดีตจะรับรู้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ผลประโยชน์ที่ยงั ไม่เป็ นสิ ทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้บริ การในอนาคตได้ มาตรฐานดังกล่าวไม่
ส่ งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557) ให้ขอ้ กาหนดสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557) ให้ขอ้ กาหนดสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าซึ่ งต้อง
ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือ กาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วน
งานดาเนินงาน โดยให้เปิ ดเผยข้อมูลตัววัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินรวมสาหรับเฉพาะส่ วนงานที่รายงาน หากโดย
ปกติ มี ก ารน าเสนอข้อ มูล จ านวนเงิ น ดัง กล่ า วต่ อ ผู้มี อ านาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการปฏิ บ ัติ ก าร และถ้า มี การ
เปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาคัญจากจานวนเงินที่ได้เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินประจาปี ล่าสุ ดสาหรับส่ วนงานที่รายงานนั้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 ได้มีการกาหนดคานิ ยามของคาว่า “ควบคุม” ซึ่ งถูกนามาใช้แทนหลักการ
ของการควบคุมและการจัดทางบการเงินรวมภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มาตรฐานนี้ได้กาหนดว่าเมื่อใดกิจการควรจัดทางบการเงินรวม ให้นิยามหลักการของการควบคุม อธิบายหลักการ
ของการนาหลักการของการควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิ บายถึงข้อกาหนดในการจัดทางบการเงินรวม หลักการสาคัญของ
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่น้ ี คือหากมีอานาจควบคุม จะต้องมีการจัดทางบการเงินรวมเฉพาะในกรณี ที่ผู้
ลงทุนได้แสดงให้เห็นถึงอานาจการควบคุมที่เหนือกว่าผูถ้ ูกลงทุน ผูล้ งทุนได้รับผลตอบแทนที่ผนั แปรจากการที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในผูถ้ ูกลงทุน และมีความสามารถในการใช้อานาจในผูถ้ ูกลงทุน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่กิจการจะ
ได้รับ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 ได้กาหนดคานิ ยามของสั ญญาร่ วมการงานว่าเป็ นสัญญาที่ผรู้ ่ วมทุน
ตั้งแต่สองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมร่ วมในกิจกรรมที่จดั ตั้งขึ้น การตัดสิ นใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความ
เห็นชอบโดยผูค้ วบคุมร่ วมอย่างเป็ นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดของคานิ ยามว่าการควบคุมร่ วม การ
ร่ วมการงานสามารถอยู่ในรู ปแบบของการดาเนิ นงานร่ วมกันหรื อการร่ วมค้า การจัดประเภทขึ้ นอยู่กบั สิ่ งที่แสดง
ออกมาซึ่งสัมพันธ์กบั ข้อตกลงที่จดั ทาขึ้น หากในข้อกาหนดผูร้ ่ วมทุนได้รับเพียงสิ นทรัพย์สุทธิ การร่ วมงานดังกล่าว
ถือเป็ นการร่ วมค้า ส่ วนการดาเนินงานร่ วมกันจะมีสิทธิในสิ นทรัพย์และมีภาระในหนี้ สิน การดาเนิ นงานร่ วมกันจะ
บันทึกบัญชีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระในหนี้ สิน การร่ วมค้าจะบันทึกส่ วนได้เสี ยโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย มาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กาหนดการเปิ ดเผยข้อ มูลเพื่อช่วยให้ผใู้ ช้งบการเงินสามารถประเมิน
ความเสี่ ยงและผลกระทบทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยที่ กิจการมีก บั บริ ษทั ย่อ ย บริ ษทั ร่ ว ม การร่ ว ม
การงานและกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ ง และลดความซ้ าซ้อนของคานิยามของมูลค่า
ยุติธ รรม โดยการกาหนดค านิ ยาม และแหล่ งข้อมูลในการวัดมูลค่ ายุติธ รรม และการเปิ ดเผยข้อ มูล สาหรั บใช้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2557) การตีความนี้ให้ใช้กบั ผลประโยชน์หลังออก
จากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ข้อกาหนดเงินทุน
ขั้นต่าภายใต้การตีความนี้หมายถึงข้อกาหนดใดๆที่กาหนดให้กิจการต้องสมทบเงินทุนสาหรับผลประโยชน์หลังออก
จากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน การตีความนี้ อธิ บาย
ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินโครงการจากข้อกาหนดหรื อข้อตกลงที่เกี่ยวกับเงินทุนขั้นต่า
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
สิ นค้าคงเหลือ
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
งบกระแสเงินสด
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี 1 มกราคม 2558
และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาก่อสร้าง
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
ภาษีเงินได้
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาเช่า
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
รายได้
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
การบัญ ชี สาหรั บเงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาล และการเปิ ดเผย 1 มกราคม 2558
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 1 มกราคม 2558
ต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
ต้นทุนการกูย้ มื
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจาก 1 มกราคม 2558
งาน
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
กาไรต่อหุ ้น
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ นที่อ าจเกิ ดขึ้ น และสิ นทรั พย์ที่ 1 มกราคม 2558
อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
1 มกราคม 2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)
การรวมธุรกิจ
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาประกันภัย
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนิ นงานที่ 1 มกราคม 2558
ยกเลิก
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ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)

การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดาเนินงาน

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุ ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557) สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557) การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง
การรายงานทางการเงิ นในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงิ นเฟ้ อ
รุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557) ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2557)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)

สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองแบบเปิ ด

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 20

1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
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4. นโยบำยกำรบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญที่ใช้ในการจัดทางบการเงินของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่ าเงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่ มีส ภาพคล่ อ งสู ง
ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
เงิ นฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญ ชี “เงินฝากประจาที่ติดภาระค้ าประกัน”
ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
4.2 ลูกหนีก้ ำรค้ำ
ลูกหนี้ การค้าแสดงในราคาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
4.3 ค่ำเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้เ ท่ากับจานวนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ ชาวไร่ ไม่ได้
ทั้งนี้ โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และการพิจ ารณาฐานะของลูก หนี้ ในปั จ จุ บนั หนี้ สู ญ ที่เ กิ ดขึ้ นใน
ระหว่างปี ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้
4.4 สินค้ำคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนในการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่ น
ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ งหักด้วยส่ วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสิ นค้า ต้นทุนของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
ประกอบด้ว ย ค่า วัต ถุดิบ ค่ าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ า ยอื่นทางตรง และค่าโสหุ ้ย ในการผลิตซึ่ งปั นส่ วนตามเกณฑ์การ
ดาเนิ นงานตามปกติ มูล ค่า สุ ทธิ ที่จะได้รับประมาณจากราคาที่ค าดว่าจะขายได้ตามปกติ ของธุ รกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่
จาเป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ปและค่าใช้จ่ายในการขาย
ณ วันสิ้ นปี บริ ษทั จะพิจารณาสภาพของสิ นค้าสาเร็ จรู ป เพื่อพิจารณาประกอบว่าจานวนเงินค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพที่ต้ งั
ไว้เพียงพอและเหมาะสมแล้ว
4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ในกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่ งของสิ ทธิ
ในการออกเสี ยงทั้งหมด หรื อมีอ านาจในการควบคุ มนโยบายการเงินและการดาเนิ นงานของบริ ษ ัทย่อ ย บริ ษัทย่อ ย
ดังกล่าวได้ถูก นามารวมในการจัดทางบการเงิน โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่บริ ษ ัทใหญ่มีอานาจควบคุม จนถึงวันที่บริ ษทั ย่อ ย
ดังกล่าวได้ขายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริ ษทั ตลอดจนกาไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นได้ตดั ออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว นโยบายการบัญชีสาหรับบริ ษทั ย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้นโยบายบัญชีเดียวกับกลุ่มบริ ษทั ใน การ
จัดทางบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
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4.6 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุน สิ นทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นที่ดินแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี้
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องตกแต่งสานักงาน

จานวนปี
20
5-10
5
5

เมื่อ มีก ารขายหรื อ เลิ ก ใช้งานสิ น ทรั พ ย์ กลุ่ ม บริ ษัทจะบันทึก ตัดราคาทุน และค่ า เสื่ อ มราคาสะสมของสิ น ทรั พ ย์น้ ัน
ออกจากบัญชีและรับรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์เหล่านั้นในงบกาไรขาดทุน
อาคารระหว่างก่ อ สร้ า งและเครื่ อ งจัก รระหว่ างติ ดตั้งแสดงในราคาทุนโดยที่ยงั ไม่มีก ารตัด ค่ าเสื่ อ มราคาจนกระทั่ง
สิ นทรัพย์น้ นั จะแล้วเสร็ จและพร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
4.7 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน และค่ำตัดจำหน่ ำย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ ซอฟท์แวร์ ค อมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ า ยสะสม บริ ษทั คิดค่า ตัดจาหน่ าย
สาหรับสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ (3 - 5 ปี )
4.8 กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั ได้สอบทานการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรั พย์อาจจะไม่ได้รับคืนหรื อเมื่อ
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรั พย์น้ นั แล้วแต่
ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสิ นทรัพย์แต่ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มลู ค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ในงบกาไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบันทึก
เป็ นรายได้อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์หมดไปหรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
4.9 รำยกำรบัญชีทเี่ ป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษทั แปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการและแปลงค่ า
สิ นทรัพย์และหนี้ สิ นที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อ ัตรา
แลกเปลี่ ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ น รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิ ดจากรั บหรื อจ่ ายชาระที่เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ และที่เกิดการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกทันทีในงบกาไรขาดทุน
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4.10 กำรบัญชีสำหรับสัญญำเช่ ำระยะยำว – กรณีทบี่ ริษัทเป็ นผู้เช่ ำ
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่า ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของ
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า โดยจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและ
ค่าใช้จ่ ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สิ นคงค้างอยู่โดยพิจ ารณาแยกแต่ ละสัญญา ภาระผูก พันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ ว นใหญ่ตกอยู่ก บั ผูใ้ ห้เ ช่า จะ
จัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงาน (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่าจะ
บันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
4.11 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่ม
บริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
กลุ่ มบริ ษ ัทค านวณหนี้ สิ นตามโครงการผลประโยชน์ห ลังออกจากงานของพนัก งาน โดยใช้วิธี คิ ดลดแต่ล ะหน่ ว ยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิ สระ ได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สาหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หนี้ สิ นของโครงการผลประโยชน์ห ลังออกจากงานของพนัก งาน ประกอบด้ว ย มูล ค่ าปั จ จุ บนั ของภาระผูก พันตาม
โครงการผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริ การในอดีตที่ยงั ไม่ได้รับรู้ และผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รับรู้
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4.12 ประมำณกำรหนีส้ ิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ของภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจาก
การอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดี ต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิ ดการไหลออกของ
ทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึก
เป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชาระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
4.13 กำรรับรู้รำยได้
กลุ่มบริ ษทั รับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่ งมอบและโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนไปยังลูกค้าแล้ว
ดอกเบี้ยรับรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์
4.14 ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะทาการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯจะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึก
โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
4.15 กำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิดว้ ยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ชาระแล้วในระหว่างปี
ของแต่ละปี
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4.16 เครื่องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้วยเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด เงิ นลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้า ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งนโยบายบัญชีเฉพาะรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.17 กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงใน
งบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่
ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริ ษทั ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี้
เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญโดยมีการกาหนดช่วงอายุลูกหนี้ และสถานภาพของลูกหนี้ ไว้เป็ น
เกณฑ์ในการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่มีอายุหนี้คา้ งชาระ
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจและตามสภาพปั จจุบนั ของสิ นค้า
คงเหลือเป็ นเกณฑ์ มูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับหมายถึง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขาย หักด้วยต้นทุนส่ วนเพิ่มจากการทา
ต่อเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ป หรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทาให้สินค้านั้นพร้อมขายได้ในราคาที่คาดว่าจะได้รับ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อ ยค่ า หากคาดว่ ามูล ค่ าที่ ค าดว่า จะได้รั บคื นต่ า กว่า มูล ค่ าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ ายบริ ห าร
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
4.18 บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุค คลหรื อ กิ จการที่เกี่ ยวข้อ งกันกับบริ ษทั หมายถึ งบุคคลหรื อกิ จ การที่มีอ านาจควบคุ มบริ ษัท ถูก ควบคุ มโดยบริ ษัท
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม หรื อ อยู่ภายใต้ก ารควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษัท รวมถึงบริ ษัทที่ทาหน้าที่ถื อ หุ ้น
บริ ษัทย่อ ย และกิ จการที่ เ ป็ นบริ ษัทย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ บุค คลหรื อกิ จ การที่เกี่ ยวข้อ งกันยังหมายรวมถึ ง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อ พนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อ กิจ การที่เ กี่ยวข้อ งกันกับบริ ษ ัทแต่ ละรายการ บริ ษทั คานึ งถึ งเนื้ อ หา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
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5. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
5.1 ลักษณะควำมสั มพันธ์ และนโยบำยในกำรกำหนดรำคำ
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคาระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้ :
ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริษัทย่อย :
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด

ถือหุ ้นโดยบริ ษทั และกรรมการร่ วมกัน

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน :
บริ ษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
บริ ษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ ป จากัด

ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน
นโยบำยรำคำ

รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า

ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา

รายได้บริ การ
ค่าบริ การจ่าย
ค่านายหน้า

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราร้อยละ 1.50 – 3.00 ของยอดขาย

5.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย และบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

ลูกหนีก้ ำรค้ำ
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด
บริ ษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
รวม

-

7,525,537
7,525,537

-

ค่ำนำยหน้ ำค้ำงจ่ ำย
บริ ษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
รวม

138,037
138,037

1,087,461
506,740
1,594,201

138,037
138,037

650,847
506,740
1,157,587

เงินประกัน
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด

-

30,000

30,000

-

16,518,707
4,113,942
20,632,649
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5.3 รำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2557
2556
รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ำ
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด
บริ ษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
รวม
รำยได้ อนื่
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด
บริ ษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ ป จากัด
รวม
ค่ำนำยหน้ ำจ่ ำย
บริ ษทั อีโตชู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด
รวม
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

185,398,834
185,398,834

-

-

206,000,052
206,000,052

246,557,546
128,020,938
374,578,484
675,600
90,000
765,600

90,000
90,000

90,000
90,000

644,800
90,000
734,800

1,997,887
1,997,887

3,934,503
2,087,662
6,022,165

1,997,887
1,997,887

2,700,290
2,087,662
4,787,952

30,108,523

33,203,805

27,969,123

30,770,355

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
บาท

เงินสด
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประจา 3 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556
100,644
141,145
129,040,461
180,925
28,264,340
175,561,561
15,479,142
50,825
172,884,587
175,934,456

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
100,644
136,146
128,979,961
10,000
10,000
150,296,467
51,488
50,825
129,142,093
150,493,438

7. เงินลงทุนชั่วครำว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจาระยะเวลา 4 ถึง 15 เดือน (2556 : 6 และ 13 เดือน) อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2.40 – 2.95 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 1.05 - 3.20 ต่อปี )
8. ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ นื่
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
บาท

ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 5.2)
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้สรรพากร
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน (หมายเหตุ 24)
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556
9,043,421
83,261,270
81,526,634
3,099,809

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
20,632,649
83,261,270
68,747,164

1,517,895

1,331,600

3,099,809

-

1,331,600

1,497,290
-

1,557,010
2,332,382

1,396,129
2,506,838

1,535,974
2,332,382

1,360,453
2,506,838

91,582,071

95,990,917

91,561,035

94,744,394

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2557
2556
ลูกหนี้การค้า – บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า – บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

-

8,194,615

-

21,301,727

-

848,806
9,043,421

-

848,806
22,150,533

78,057,504

80,153,410

78,057,504

65,856,056

5,203,766
83,261,270

1,373,224
81,526,634

5,203,766
83,261,270

1,373,224
67,229,280

9. ลูกหนีช้ ำวไร่
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
2557
ลูกหนี้ชาวไร่
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

25,435,761
(604,860)
24,830,901

2556
40,208,588
(563,785)
39,644,803
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
10. สินค้ำคงเหลือ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2557
สิ นค้าสาเร็ จรู ปและ
กึ่งสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน
เมล็ดพันธุ ์,ยา,ปุ๋ ย
รวม

2556

บาท
ค่าเผือ่ การปรับลดมูลค่าสิ นค้า
2557
2556

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2557
2556

382,950,979
27,726,549

286,580,350
27,864,589

(919,719)
(584,565)

(1,383,441)
(564,000)

28,196,280
438,873,808

27,120,236
341,565,175

(703,894)
(2,208,178)

(146,040)
(2,093,481)

382,031,260
27,141,984
27,492,386
436,665,630

285,196,909
27,300,589
26,974,196
339,471,694

11. เงินฝำกประจำทีต่ ดิ ภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยมีเงินฝากประจา จานวนเงิน 15.2 ล้านบาท ซึ่ งติดภาระค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบัน
การเงินในประเทศแห่ งหนึ่ง
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ประเภทกิจการ
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด

จาหน่ายข้าวโพดหวานแช่แข็ง

ทุนชาระแล้ว
(บาท)
30,000,000

สัดส่ วน
เงินลงทุน
100.0

วิธีราคาทุน
(บาท)
23,353,658

ในเดือนธันวาคม 2557 บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด ได้หยุดดาเนินการประกอบธุรกิจจาหน่ ายข้าวโพดหวานแช่แข็ง และ
ได้โอนธุรกิจและพนักงานมาที่บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2557 คณะกรรมการของบริ ษทั มีแผนที่จะขยายการลงทุนไป
ยังสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อขยายฐานการผลิตสิ นค้า ซึ่งขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการศึกษาแผนธุรกิจและความเป็ นไปได้
ในการขยายการลงทุนดังกล่าว
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
13. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
งบกำรเงินรวม

บาท
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีตน้ ปี
บวก ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนเข้า(ออก)
หัก จาหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

อุปกรณ์และ
เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน

อาคารระหว่าง
ก่อสร้ างและ
เครื่ องจักร
ระหว่างติดตั้ง

รวม

110,493,651
(6,307,701)
104,185,950

450,948,610
(293,921,487)
(1,019,563)
156,007,560

729,016,477
(627,633,493)
(5,247,073)
96,135,911

38,927,635
(34,735,120)
4,192,515

22,620,809
(20,474,065)
2,146,744

18,612,371
18,612,371

1,370,619,553
(983,071,866)
(6,266,636)
381,281,051

104,185,950
104,185,950

156,007,560
522,620
(2)
(25,503,924)
131,026,254

96,135,911
11,569,104
23,889,542
(172,095)
(30,279,249)
101,143,213

4,192,515
4,897,579
(2,869,716)
6,220,378

2,146,744
958,656
(23,607)
(881,273)
2,200,520

18,612,371
28,492,458
(23,889,542)
23,215,287

381,281,051
46,440,417
(195,704)
(59,534,162)
367,991,602

110,493,651
(6,307,701)
104,185,950

451,000,649
(319,025,266)
(949,129)
131,026,254

753,424,908
(649,358,577)
(2,923,118)
101,143,213

43,825,215
(37,604,837)
6,220,378

22,677,297
(20,476,777)
2,200,520

23,215,287
23,215,287

1,404,637,007
(1,032,773,158)
(3,872,247)
367,991,602
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
13. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบกำรเงินรวม

บาท
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีตน้ ปี
บวก ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนเข้า(ออก)
หัก จาหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

อุปกรณ์และ
เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน

อาคารระหว่าง
ก่อสร้ างและ
เครื่ องจักร
ระหว่างติดตั้ง

รวม

104,185,950
104,185,950

131,026,254
4,145,630
3,463,889
(24)
(25,223,374)
113,412,375

101,143,213
8,031,330
42,000,145
(122,872)
(32,259,496)
118,792,320

6,220,378
1,614,117
(31,198)
(1,905,793)
5,897,504

2,200,520
692,477
912,913
(7,019)
(847,410)
2,951,481

23,215,287
25,153,165
(46,376,947)
1,991,505

367,991,602
39,636,719
(161,113)
(60,236,073)
347,231,135

110,493,651
(6,307,701)
104,185,950

454,482,312
(340,191,243)
(878,694)
113,412,375

780,231,129
(659,576,578)
(1,862,231)
118,792,320

37,479,386
(31,581,882)
5,897,504

22,818,465
(19,866,984)
2,951,481

1,991,505

1,407,496,448
(1,057,524,388)
(2,740,925)
347,231,135

1,991,505
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
13. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
บาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดินและ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ

อุปกรณ์และ
เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน

อาคารระหว่าง
ก่อสร้ าง
และเครื่ องจักร
ระหว่างติดตั้ง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี

110,493,651
(6,307,701)
104,185,950

450,948,610
(293,921,487)
(1,019,563)
156,007,560

729,016,477
(627,633,493)
(5,247,073)
96,135,911

37,148,635
(33,693,065)
3,455,570

21,641,420
(19,575,163)
2,066,257

18,612,371
18,612,371

1,367,861,164
(981,130,909)
(6,266,636)
380,463,619

รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีตน้ ปี
บวก ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนเข้า(ออก)
หัก จาหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีสิ้นปี

104,185,950
104,185,950

156,007,560
522,620
(2)
(25,503,924)
131,026,254

96,135,911
11,569,104
23,889,542
(172,095)
(30,279,249)
101,143,213

3,455,570
4,897,579
(2,513,917)
5,839,232

2,066,257
895,656
(23,606)
(842,657)
2,095,650

18,612,371
28,492,458
(23,889,542)
23,215,287

380,463,619
46,377,417
(195,703)
(59,139,747)
367,505,586

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี

110,493,651
(6,307,701)
104,185,950

451,000,649
(319,025,266)
(949,129)
131,026,254

753,424,908
(649,358,577)
(2,923,118)
101,143,213

42,046,215
(36,206,983)
5,839,232

21,656,216
(19,560,566)
2,095,650

23,215,287
23,215,287

1,401,836,926
(1,030,459,093)
(3,872,247)
367,505,586
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
13. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
บาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดินและ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีตน้ ปี
บวก ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนเข้า(ออก)
หัก จาหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ

อุปกรณ์และ
เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน

อาคารระหว่าง
ก่อสร้ าง
และเครื่ องจักร
ระหว่างติดตั้ง

รวม

104,185,950
104,185,950

131,026,254
4,145,630
3,463,889
(24)
(25,223,374)
113,412,375

101,143,213
8,031,330
42,000,145
(122,872)
(32,259,496)
118,792,320

5,839,232
1,614,117
(4)
(1,555,841)
5,897,504

2,095,650
679,486
912,913
(7,019)
(810,148)
2,870,882

23,215,287
25,153,165
(46,376,947)
1,991,505

367,505,586
39,623,728
(129,919)
(59,848,859)
347,150,536

110,493,651
(6,307,701)
104,185,950

454,482,312
(340,191,243)
(878,694)
113,412,375

780,231,129
(659,576,578)
(1,862,231)
118,792,320

37,479,386
(31,581,882)
5,897,504

21,784,394
(18,913,512)
2,870,882

1,991,505
1,991,505

1,406,462,377
(1,056,570,916)
(2,740,925)
347,150,536
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
14. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิ
รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุ ทธิตน้ ปี
บวก รายการซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนเข้า(โอนออก)
หัก ค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าสุ ทธิสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิ

4,489,696

รวม

(1,854,909)
(2,634,787)
-

4,037,904
4,037,904

8,527,600
(1,854,909)
(2,634,787)
4,037,904

1 ,697,652
(42,790)
1,654,862

4,037,904
2,756,431
(1,697,652)
5,096,683

4,037,904
2,756,431
(42,790)
6,751,545

6,187,348
(1,897,699)
(2,634,787)
1,654,862

5,096,683
5,096,683

11,284,031
(1,897,699)
(2,634,787)
6,751,545

15. วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 273.1 ล้านบาท
และ 432.9 ล้านบาทตามลาดับ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
16. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่
บาท

เจ้าหนี้การค้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556
35,389,796
36,845,438
138,037
5,017,747
38,358,285
39,341,703
300,974
466,754

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
35,389,796 36,845,438
138,037
4,581,133
36,939,906 38,002,737
300,974
466,754

74,187,092

72,768,713

81,671,642

79,896,062

17. ภำระผูกพันของผลประโยชน์ พนักงำน
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554
กลุ่ มบริ ษัทจ่ ายค่าชดเชยผลประโยชน์ห ลังออกจากงานและบาเหน็ จ ตามข้อ ก าหนดของพระราชบัญ ญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
บาท
งบการเงินรวม
2557
2556
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย

35,301,931
6,120,567

โอนเป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(1,825,000)

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

(1,299,000)
2,005,322
40,303,820

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

29,588,203
5,000,683
-

34,182,292
6,095,206
(680,000)

(457,500)
1,170,545
35,301,931

(1,299,000)
2,005,322
40,303,820

28,169,254
4,686,047
(457,500)
1,784,491
34,182,292

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
บาท
งบการเงินรวม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

2557

2556

4,334,456
1,786,111
6,120,567

4,174,157
826,526
5,000,683

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
4,367,188

2556
3,889,376

1,728,018
6,095,206

796,671
4,686,047
หน้า 31

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
17. ภำระผูกพันของผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนข้างต้น สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินรวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

4,933,391
274,052
913,124

3,914,006
226,639
860,038

4,933,391
267,044
894,771

3,914,006
136,246
635,795

6,120,567

5,000,683

6,095,206

4,686,047

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

2557

2556

ร้อยละ 4.16 ต่อปี
ร้อยละ 5.82

ร้อยละ 4.5 ต่อปี
ร้อยละ 0.5 - 5.5

ผันแปรตามอายุพนักงาน
ร้อยละ 0 - 26

ผันแปรตามอายุพนักงาน
ร้อยละ 0 - 26.32

อัตราตามตารางมรณะไทย
ปี 2551 แยกเกณฑ์ตามเพศชาย
และหญิง

อัตราตามตารางมรณะไทย
ปี 2551 แยกเกณฑ์ตามเพศชาย
และหญิง

18. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
บริ ษทั ได้จดั สรรสารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรประจาปี
หลังหัก ผลขาดทุนสะสมต้นปี (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองดังกล่ าวมีจานวนเท่ากับร้ อ ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
สารองตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายปันผลได้
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
19. เงินปันผลจ่ ำย
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้น ละ
0.31 บาท จานวน 381,145,725 หุ ้น เป็ นจานวนเงิน 118.2 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดาเนิ นงานปี 2556 บริ ษทั จ่ ายเงินปั น
ผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้น ละ
0.28 บาท จานวน 381,145,725 หุ ้น เป็ นจานวนเงิน 106.7 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดาเนิ นงานปี 2555 บริ ษทั จ่ า ยเงินปั น
ผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
20. ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รายการค่ าใช้จ่ายตามลัก ษณะที่สาคัญ ได้แก่
บาท

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป กึ่งสาเร็ จรู ป และวัตถุดิบ
ซื้อวัตถุดิบ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(96,575,130)
15,764,878 (96,575,130) 15,764,878
604,617,863 490,780,537 604,617,863 490,780,537
60,278,862
59,698,261 59,891,649 59,303,846
280,356,800 261,960,758 276,712,735 258,612,913

21. สิทธิและประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดย
บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1545(3)/2547 ได้รับยกเว้นการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ เป็ นเวลาแปดปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมี
รายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับกาไรสุ ทธิ ในอัตราร้อยละห้าสิ บของอัตราปกติ
อีกห้าปี นับจากระยะเวลาแปดปี แรกสิ้ นสุ ดลง
ในฐานะที่เป็ นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนบริ ษทั ต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้จากการขายจาแนกตามธุรกิจที่ได้รับการส่ งเสริ มและไม่ได้รับการส่ งเสริ มสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 มีดงั นี้
พันบาท

รายได้จากการขายส่ งออก
รายได้จากการขาย
ภายในประเทศ
รวม

ธุรกิจที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
831,499

2557
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
336,808

รวม
1,168,307

8,589
840,088

209,219
546,027

217,808
1,386,115

2556
ธุรกิจที่ได้รับ ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
การส่ งเสริ ม
929,766
217,734
12,686
942,452

247,569
465,303

รวม
1,147,500
260,255
1,407,755
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
22. กำรจำแนกข้ อมูลตำมส่ วนงำน
ข้อ มูล ส่ ว นงานด าเนิ น งานที ่นาเสนอนี้ ส อดคล้อ งกับ รายงานภายในของบริ ษ ทั ที่ผูม้ ีอ านาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการ
ดาเนิ น งานได้รับ และสอบทานอย่า งสม่ า เสมอเพื่อ ใช้ใ นการตัด สิ น ใจในการจัด สรรทรัพ ยากรให้ก บั ส่ ว นงานและ
ประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษ ทั ประกอบธุ รกิจ เป็ น ผลิตและจาหน่ ายผัก แช่เ ยือ กแข็ง และดาเนิ นธุ รกิจ ในส่ ว นงานทางภูมิศาสตร์ เ ดียวคือ ใน
ประเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิจและทางภูมิศาสตร์ ในงบการเงินนี้
ในระหว่างปี 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายส่ งออกต่างประเทศ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 99 จากรายได้จากการ
ขายรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2557 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวน 3 ราย คิดเป็ นร้อยละ 75 ของรายได้รวม ซึ่งมาจากการดาเนิ นธุ รกิจในการ
จาหน่ายผักแช่เยือกแข็ง (ปี 2556: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวน 3 ราย คิดเป็ นร้อยละ 76 ของรายได้รวม)
23. เงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพพนักงำน
บริ ษทั ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบ
กองทุน บริ ษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้ เท่ากับส่ วนที่พนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน บริ ษทั ได้แต่งตั้ง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็ น ผูจ้ ดั การกองทุน เพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ภายใต้
การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสุ ทธิจากส่ วนรับคืนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็ นจานวนเงิน 1.8 และ
1.7 ล้านบาท ตามลาดับ
24. ภำษียนื่ เพิ่มเติม
ในไตรมาสสองปี 2557 กรมสรรพากรเข้าตรวจสอบการยืน่ ขอคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ของบริ ษทั พบว่าการเฉลี่ยภาษีซ้ือในส่ วนของ
ธุรกิจที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีมลู ค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง บริ ษทั จึงยื่นเพิ่มเติมแก้ไขการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2557 และคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2555 และ 2556 ใหม่ โดยบริ ษทั ต้องจ่ายชาระคืนภาษีซ้ือที่ไม่มีสิทธิ
ขอคืนเป็ นจานวนเงิน 8.1 ล้านบาท และมีค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มเป็ นจานวนเงิน 3.4 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 11.5 ล้านบาท
บริ ษทั ได้จ่ายชาระภาษี ดงั กล่าวแล้วในเดื อนกรกฎาคม 2557 และบริ ษัทยังอยู่ระหว่างการขอคืนภาษี เ งินได้นิติบุคคลยื่น
เพิ่มเติมเป็ นจานวนเงิน 1.3 ล้านบาท ซึ่งแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการภายใต้
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน (หมายเหตุ 8) บริ ษทั ได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการยื่นภาษี เพิ่มเติมสุ ทธิ เป็ น
จานวนเงิน 9.4 ล้านบาท แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการภายใต้รายการ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
25. ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท

ภำษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกำไรหรือขำดทุน
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม
ภำษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยลดลง

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

10,870,833

10,158,737

20,726,398

21,768,805

(803,490)
10,067,343

(871,010)
20,897,795

(798,418)
9,360,319

(808,083)
19,918,315

(401,063)

(234,109)

(401,063)

(356,898)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
บาท

กาไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)
จานวนภาษีตามอัตราเงินได้
การส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้ที่ได้รับยกเว้น
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หักได้เพิม่
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

งบการเงินรวม
2557
2556
70,493,430
156,715,768
20
20
14,098,686
31,343,154
(5,493,778)
(9,582,318)
(266,320)
(926,208)
(1,888,253)
3,458,453
1,896,222
10,870,833
21,768,805
(803,490)
(871,010)
10,067,343
20,897,795

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
67,132,548
151,991,477
20
20
13,426,510
30,398,295
(5,493,778)
(9,582,318)
(266,320)
(926,208)
(1,888,253)
3,418,533
1,798,674
10,158,737
20,726,398
(798,418)
(808,083)
9,360,319
19,918,315
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้
บาท

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม่ ขึ้น
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

120,972
441,636
470,979
8,289,764
9,323,351

120,972
441,636
470,979
8,060,764
9,094,351

112,757
418,696
526,958
7,060,387
8,118,798

112,757
418,696
526,958
6,836,459
7,894,870

26. เครื่องมือทำงกำรเงิน
26.1 ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อย่างไรก็ตามหากมีลูกหนี้ ที่บริ ษทั คาดว่าอาจจะ
มีปัญหาด้านการชาระเงิ นแล้วผูบ้ ริ หารของกิ จการมีนโยบายที่จะบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญให้เพียงพอกับโอกาสที่จะ
เกิดความสูญเสี ยดังกล่าว
26.2 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ นและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กลุ่มบริ ษทั มีรายการค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั จึงมีนโยบายที่จะป้ องกันความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้อนุ พนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือ
ทาง
การเงินคุม้ ครองรายการที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิ ชย์ 3 แห่ ง จานวน 30.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาคิดเป็ นจานวนเงิน 999.6
ล้านบาท เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะครบกาหนดในเดือนธันวาคม 2558 และจากการเปรี ยบเทียบกับ
มูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามสัญญาเกิดผลกาไรจานวน 3.4 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีค่านายหน้าค้างจ่าย จานวน 0.1 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ ก าที่ไม่ได้ทาการป้ องกัน
ความเสี่ ยง
26.3 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่ าวส่ ว นใหญ่ จ ัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น กลุ่ มบริ ษัทเชื่ อ ว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในตลาดในอนาคตจะ
ไม่ ส่ ง ผลกระทบอย่า งเป็ นสาระส าคัญ ต่ อ ผลการด าเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกิ จ การ ดังนั้น บริ ษ ัท จึ งมิ ได้ใ ช้
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
26.4 มูลค่ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ราคาตามบัญ ชีข องสิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิน อันได้แก่ เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด เงิ นลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมลู ค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
27. ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจเกิดขึน้ ภำยหน้ ำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
27.1 บริ ษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายชาระเงิ นลงทุนในบริ ษ ัท อะกรี ฟู้ดโพรเซสซิ่ ง จ ากัด ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระเป็ นจานวนเงิ น
ประมาณ 90.0 ล้านบาท
27.2 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้อลิขสิ ทธิ์ในการใช้โปรแกรมและสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาในการออกแบบระบบดังกล่าว โดยบริ ษทั
มีภาระผูกพันตามสัญญาเป็ นจานวนเงินประมาณ 0.5 ล้านบาท
27.3 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาทางการเงินในการลงทุนประเทศพม่า โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย
ตามสัญญาเป็ นจานวนเงินประมาณ 1.2 ล้านบาท
27.4 บริ ษทั มีหนี้ สิ นที่อาจจะเกิดขึ้ นจากการที่ธ นาคารออกหนังสื อ ค้ าประกันบริ ษทั ต่ อหน่ วยงานราชการเป็ นจานวนเงิ น
ประมาณ 10.1 ล้านบาท
28. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตรา
หุ ้นละ 0.1 บาท จานวน 381,145,725 หุ ้น เป็ นจานวนเงิน 38.1 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2557
ทั้งนี้ มติดงั กล่าวจะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
29. กำรอนุมตั งิ บกำรเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
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