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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์         
แห่งประเทศไทยในปี 2536 กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผกัแช่เยือกแข็ง และจ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป                    
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 าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส านกังานสาขา 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 299 หมู่ท่ี 14 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ  าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งและตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 งบการเงินน้ีมิได้
รวมขอ้มลูทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซอ้นกบัขอ้มลูท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่าน
ควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

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

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

รายการบญัชีท่ีส าคญัระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินระหว่างกาลรวมไดห้ักกลบลบกนัแลว้ 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10  งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12  การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13  การวดัมลูค่ายติุธรรม 

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4. นโยบำยกำรบัญชี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

5. รำยกำรบัญชีกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

5.1 ลกัษณะควำมสัมพันธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี : 

 ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

บริษัทย่อย :  

     บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั :  

      บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จ  ากดั ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
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5.2 ยอดคงเหลอืกบับริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย     

   บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จ  ากดั 85,168 138,037 85,168 138,037 

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

 

5.3   รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกบับริษัทย่อย บุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     

    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั - - - 58,069,684 

รำยได้เงินปันผล     

    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั - - 16,799,993 - 

รำยได้อืน่     
    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั - - - 168,900 

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

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

ค่ำนำยหน้ำจ่ำย     

    บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จ  ากดั 126,707 546,304 126,707 546,304 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 7,030,033 7,445,989 7,030,033 6,881,324 

 

 นโยบำยรำคำ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้  ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายไดค่้าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

 รายไดบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่านายหนา้ อตัราร้อยละ 1.50 - 3.00 ของยอดขาย 
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รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     

    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั - - - 102,806,930 

รำยได้เงินปันผล     

    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั - - 16,799,993 - 

รำยได้อืน่     
    บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั - - - 337,800 

    บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากดั 45,000 45,000 45,000 45,000 

               รวม 45,000 45,000 45,000 382,800 

ค่ำนำยหน้ำจ่ำย     

    บริษทั พี พี ฟดูส์ ซพัพลาย  จ  ากดั 167,413 1,317,945 167,413 1,317,945 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 13,637,783 14,987,652 13,637,783 13,834,538 

6. เงินลงทุนช่ัวครำว 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทฝากประจ าระยะเวลา 15  เดือน (วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 : 4 และ
15 เดือน) อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.95 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : ร้อยละ 2.40 – 2.95 ต่อปี) 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ลูกหน้ีการคา้  - บริษทัอ่ืน 123,848,048 83,261,270 123,848,048 83,261,270 
ลูกหน้ีสรรพากร 2,073,816 3,099,809 2,073,816 3,099,809 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน  589,177 1,331,600 589,177 1,331,600 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,215,160 1,557,010 1,195,418 1,535,974 

ลูกหน้ีอ่ืนๆ 3,520,334 2,332,382 3,516,392 2,332,382 

รวม 131,246,535 91,582,071 131,222,851 91,561,035 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน      
     ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 120,590,852 78,057,504 120,590,853 78,057,504 
     เกินก าหนดช าระ : 

3,257,195 5,203,766 3,257,195 5,203,766                  นอ้ยกว่า 3 เดือน 

   รวมลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  123,848,047 83,261,270 123,848,048 83,261,270 
 

8. ลูกหนีช้ำวไร่ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ลูกหน้ีชาวไร่                                                28,008,346  25,435,761 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                (858,413) (604,860) 

                 สุทธิ               27,149,933  24,830,901 

9. สินค้ำคงเหลอื  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บาท 

 
ราคาทุน 

ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า
สินคา้ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

สินคา้ส าเร็จรูปและ ก่ึงส าเร็จรูป 363,465,179 382,950,979 (838,007) (919,719) 362,627,172 382,031,260 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 32,884,053 27,726,549 (709,250) (584,565) 32,174,803 27,141,984 
เมล็ดพนัธุ์,ยา,ปุ๋ย 48,466,193 28,196,280 (715,893) (703,894) 47,750,300 27,492,386 
รวม 444,815,425 438,873,808 (2,263,150) (2,208,178) 442,552,275 436,665,630 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 

   ทุนช าระแลว้ สัดส่วน วธีิราคาทุน เงินปันผลรับ 

 ประเภทกิจการ (บาท) เงินลงทุน (บาท) 2558 2557 

บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั 
จ าหน่ายขา้วโพด
หวานแช่แขง็ 30,000,000 100.0 

   
23,353,658 16,799,993 - 

 

ในเดือนธนัวาคม 2557 บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง  จ  ากดั ไดห้ยดุด าเนินการประกอบธุรกิจจ าหน่ายขา้วโพดหวานแช่แข็ง และ
ไดโ้อนธุรกิจและพนักงานมาท่ีบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี         
14 สิงหาคม 2558 มีมติให้เลิกบริษทัยอ่ย (บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการของบริษทัมีแผนท่ีจะขยายการลงทุนไป
ยงัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือขยายฐานการผลิตสินคา้ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในระหว่างการศึกษาแผนธุรกิจและความเป็นไป
ไดใ้นการขยายการลงทุนดงักล่าว 

11. ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ์  

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558   
ราคาตามบญัชีตน้งวด  347,231,135 347,150,536 
ซ้ือสินทรัพย ์ 8,956,282 8,956,282 
จ าหน่ายทรัพยสิ์น (2,337) (2,337) 

ค่าเส่ือมราคา (30,102,297) (30,086,743) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด  326,082,783 326,017,738 
 

12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558   
ราคาตามบญัชีตน้งวด  6,751,545 6,751,545 
ซ้ือสินทรัพย ์ 552,559 552,559 

ค่าตดัจ าหน่าย (218,336) (218,336) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด  7,085,768 7,085,768 
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13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เจา้หน้ีการคา้  55,960,220 35,389,796 55,960,220 35,389,796 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
  (หมายเหตุ 5.2) 85,168 138,037 85,168 138,037 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 31,793,168 38,358,285 31,768,167 36,939,906 

เจา้หน้ีอ่ืนๆ 628,110 300,974 628,110 300,974 

รวม 88,466,666 74,187,092 88,441,665 72,768,713 

14. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน        
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 

40,303,820 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 2,307,090 

ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (1,609,600) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 

41,001,310 

15. เงินปันผลจ่ำย 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ   
0.10 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 38.1 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2557 บริษทัจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ   
0.31 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 118.2 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2ชข556 บริษทัจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 
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16. ข้อมูลเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มลูส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ไดรั้บและสอบทานอย่างสม า่เสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผูส่้งออกผกัแช่เยือกแข็ง และจ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ใน         
งบการเงินน้ี 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายส่งออกต่างประเทศ
คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 ของรายไดจ้ากการขายรวม  

17. ภำษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 16,776,915 6,490,737 16,776,915 6,490,737 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (36,166) (471,711) (36,166) (460,668) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 16,740,749 6,019,026 16,740,749 6,030,069 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน: 16,795,022 9,141,730 16,795,022 9,141,730 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล     
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 923,303 (548,878) 694,303 (526,793) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 17,718,325 8,592,852 17,489,325 8,614,937 
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18. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่นและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัมีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษทัจึง
มีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการใชอ้นุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินคุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึง
เป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหน้า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารพาณิชย ์
3 แห่ง จ  านวน 19.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อจ านวนเงิน 644.71 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนใน
การช าระคืนดงักล่าวซ่ึงจะครบก าหนดภายในเดือนธันวาคม 2558 และจากการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมกบัมูลค่าตามสัญญา
เกิดผลขาดทุนจ านวน 14.63 ลา้นบาท 

19. ภำระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

19.1 บริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิในการใชโ้ปรแกรมและท าสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าว  โดยบริษทั   
มีภาระผกูพนัตามสัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.5 ลา้นบาท 

19.2   บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนประเทศพม่า โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตาม
สัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.2 ลา้นบาท 

19.3 บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้ าประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 10.1 ลา้นบาท 

20. กำรอนุมตังิบกำรเงินระหว่ำงกำล 
งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 
14 สิงหาคม 2558 


