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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยในปี 2536 บริษทั
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 ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบการเงินน้ีมิได้
รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควร
อ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

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

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

ในระหวา่งงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีหลายฉบบัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

4. นโยบำยกำรบัญชี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 
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5. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

5.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหวา่งบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี : 

 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั :  
      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 

 นโยบำยรำคำ 

รายไดค้่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 

5.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 
มีดงัน้ี 

 บาท 

 2560 2559 

รำยได้อืน่   
      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากดั 22,500 22,500 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร   
      ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,919,663 5,649,246 

      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 202,531 202,531 

รวม 7,122,194 5,851,777 

6. เงนิลงทุนช่ัวครำว 
 บาท 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม2559 

เงินฝากประจ า 300,000,000 200,000,000 
เงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุน  250,605,783 150,681,734 

 550,605,783 350,681,734 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2560 สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 บาท 

ยอดคงเหลือตน้งวด 150,681,734 
เพ่ิมในระหวา่งงวด 150,000,000 
ลดลงในระหวา่งงวด (50,618,857) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 542,906 

ยอดคงเหลือปลายงวด 250,605,783 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่  
 บาท 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ลูกหน้ีการคา้ 107,390,192 66,298,480 
ลูกหน้ีสรรพากร 4,529,282 1,784,858 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 414,315 183,562 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,397,964 756,466 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,212,389 938,848 

รวม 114,944,142 69,962,214 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 บาท 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ลูกหน้ีการคา้   
       ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 103,634,215 62,823,858 
       เกินก าหนดช าระ   

              นอ้ยกวา่ 3 เดือน 3,718,524 1,456,334 

              3 - 6 เดือน - 2,018,288 

              7 - 12 เดือน 37,453 - 

รวมลูกหน้ีการคา้  107,390,192 66,298,480 

8. ลูกหนีช้ำวไร่ 
 บาท 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559  

ลูกหน้ีชาวไร่                                        14,829,941 48,902,397 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ                    (621,897) (621,897) 

                 สุทธิ       14,208,044 48,280,500 
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9. สินค้ำคงเหลอื  
 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผือ่การปรับลดมลูค่าสินคา้ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

สินคา้ส าเร็จรูปและ 
   ก่ึงส าเร็จรูป 419,857,869 300,382,012 (6,057,292) (5,230,095) 413,800,577 295,151,917 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 28,020,979 27,399,460 (999,243) (1,954,982) 27,021,736 25,444,478 
เมลด็พนัธุ์,ยา,ปุ๋ย 36,324,947 24,479,440 (10,380) (10,380) 36,314,567 24,469,060 

รวม 484,203,795 352,260,912 (7,066,915) (7,195,457) 477,136,880 345,065,455 

ในระหวา่งงวด บริษทับนัทึกกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นจ านวน 0.1 ลา้นบาท 
โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

10. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 แสดงมูลค่าตามบญัชีของ
ท่ีดินของบริษทัท่ีถือครองไวโ้ดยท่ียงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงค์ของการใชใ้นอนาคต 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  เป็นจ านวนเงิน 76.3 ลา้นบาท 

11. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์     
 บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  330,294,513 
ซ้ือสินทรัพย ์ 32,618,989 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ (14,090) 

ค่าเส่ือมราคา (10,058,597) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด  352,840,815 

 

 

 

 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ)   
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 13 

12. เงนิมดัจ ำค่ำเช่ำทีด่นิ 

เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาจะเช่าที่ดินกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีเน้ือที่รวม 47.73 เอเคอร์ มี
มูลค่าการเช่ารวม 1.43 ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงิน 50.57 ลา้นบาท อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 25 
มีนาคม 2559 ท่ี 35.32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) ตลอดอายุการเช่า 50 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี โดย
บริษทัตกลงท่ีจะวางเงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรือเท่ากบั 0.71 ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงินจ านวน 25.3 
ลา้นบาท) ภายหลงัการลงนามในสัญญาจะเช่าท่ีดินเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 และจะช าระส่วนท่ีเหลือในวนัท าสัญญาเช่า  โดยมี
เง่ือนไขให้ผูใ้ห้เช่าด าเนินการถมท่ีดินและปรับปรุงสภาพท่ีดินให้เหมาะสมกบัการก่อสร้าง รวมถึงประสานงานกบัหน่วยงานราชการ
ในการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชท่ี้ดินเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานไดก่้อนการเขา้ท าสญัญาเช่าท่ีดินกบับริษทัยอ่ย
ของบริษทั ท่ีจะด าเนินการจดัตั้งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ภายในระยะเวลา 9 เดือนนบัจากวนัท่ี 1 เมษายน 2559 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากมีความล่าชา้ในการประสานงานกบัหน่วยงานราชการของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2559 จึงไดพ้ิจารณาร่วมกบัท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และเห็นวา่ เน่ืองจากบริษทัยงัคงมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการลงทุนในโครงการดงักล่าว จึงก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการให้แลว้เสร็จตามเง่ือนไข
ก่อนการเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นให้แลว้เสร็จภายในปี 2560 และไดท้ าการแจง้ความจ านงให้แก่
ผูใ้ห้เช่าเพ่ือรับทราบและด าเนินการต่อไป 

13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  8,556,610 

ค่าตดัจ าหน่าย (120,670) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด  8,435,940 

14. วงเงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 406 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2559 :  406 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี  

15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

 บาท 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เจา้หน้ีการคา้  33,727,608 29,348,671 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 33,440,116 43,180,334 

เจา้หน้ีอ่ืนๆ 2,918,889 2,356,603 

รวม 70,086,613 74,885,608 
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16. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ 

 บาท 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4,892,214 - 

หกั ดอกเบ้ียและภาษีซ้ือรอตดับญัชี (840,201) - 

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี (790,973) - 

             สุทธิ 3,261,040 - 

17. ภำระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงำน 

บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทั
จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 44,907,938 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 1,237,725 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (1,065,202) 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2560 45,080,461 
 
 

18. กำรจ ำแนกข้อมูลตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ไดร้ับและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผลิตและจ าหน่ายผกัแช่เยือกแข็ง และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศ
ไทย จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินน้ี 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายส่งออกต่างประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 98 
จากรายไดจ้ากการขายรวม (2559 : ร้อยละ 99 จากรายไดจ้ากการขายรวม) 
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19. ภำษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2560 2559 

ภำษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน   

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 11,773,571 7,917,051 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด    
   ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (23,986) (1,810,924) 

     รวม  11,749,585 6,106,127 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 

 บาท 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน   
     ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 124,379 124,379 
   ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,413,382 1,439,091 
   ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 9,016,093 8,981,588 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน   
    ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (121,156) (136,346) 
 10,432,698 10,408,712 

20. กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

บริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใช ้วธีิราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนด
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยบ์างรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดง
ระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

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

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  

เงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุน - 250,605,783 - 250,605,783 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 76,258,000 76,258,000 

21. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่นและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัมีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   บริษทั
จึงมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการใชอ้นุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินคุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึง
เป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชย ์4 
แห่ง จ านวน 22.33 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นจ านวนเงิน 785.65 ล้านบาท เพ่ือเป็นการป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนซ่ึงจะครบก าหนดภายในเดือนธนัวาคม 2560 และจากการเปรียบเทียบกบัมูลค่ายติุธรรมกบัมูลค่าตามสัญญาเกิดผลก าไร
จ านวน 16.43  ลา้นบาท   

22. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

22.1 บริษทัไดท้ าสญัญาซ้ือลิขสิทธ์ิในการใชโ้ปรแกรมและสัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าว โดยบริษทั        
มีภาระผกูพนัตามสญัญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.5 ลา้นบาท 

22.2 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนประเทศพม่า โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ตามสญัญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

22.3 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้ าประกนับริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 11.0 ลา้นบาท  

23. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 
0.35 บาท จ านวน 381,145,725 หุน้ เป็นจ านวนเงิน 133.4 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2559 ก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 

24. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

       งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  12  พฤษภาคม  2560 


