บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน) จดทะเบียนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยในปี 2536 บริ ษัท
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”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้อง
การจัดทางบการเงินให้ส อดคล้องกับหลักการบัญ ชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยซึ่ งกาหนดให้ฝ่ายบริ หารประมาณการและ
กาหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสิ นทรัพย์และหนี้ สินรวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าวตัวเลขที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่าง
จากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ ายบริ หารได้จดั ทาตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่ งที่ได้กระทาไปใน
ปัจจุบนั อย่างดีที่สุดแล้ว
งบการเงิน ได้จ ัดท าขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ ม ในการวัดมูล ค่ าขององค์ประกอบของงบการเงิ น เว้นแต่ จ ะได้เปิ ดเผยเป็ น
อย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงิน รวมได้จ ดั ทาขึ้ น โดยรวมงบการเงิน ของบริ ษ ทั เชีย งใหม่โ ฟรเซ่ น ฟูด ส์ จ ากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย คือ
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ ง จากัด โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั อะกรี ฟู้ดโพรเซสซิ่ ง จากัด ได้จดทะเบียนเลิกกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ดังนั้นในการนาเสนอ
งบการเงินรวม บริ ษทั จึงได้จดั ทางบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
โดยรวมผลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และไม่ได้จดั ทางบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
“บริ ษัท” หมายถึง บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน) “กลุ่มบริ ษัท” หมายถึ ง บริ ษัท เชี ยงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด
(มหาชน) และ บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด
รายการบัญชีที่สาคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้หักกลบลบกันแล้ว
เพื่อความสะดวกของผูใ้ ช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จดั ทาเป็ นภาษาไทย
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาถื อ ปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการ
ให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่า งปี ปั จ จุ บ นั สภาวิช าชี พบัญ ชี ไ ด้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและ
คาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษัทเชื่ อ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ
ปรับปรุ ง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาหนดทางเลือกเพิ่มเติมส าหรั บการบันทึกบัญ ชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะ
กิจ การโดยเลือ กบันทึกตามวิธีส่วนได้เ สี ยได้ ตามที่อ ธิ บ ายไว้ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อ ง
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสาหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและ
หากกิ จ การเลื อ กบันทึก เงิน ลงทุนดังกล่าวตามวิธี ส่ ว นได้เสี ยในงบการเงิน เฉพาะกิ จการ กิ จ การต้อ งปรับปรุ งรายการ
ดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
4. นโยบำยกำรบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญที่ใช้ในการจัดทางบการเงินของบริ ษทั มีดงั นี้
4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ น สด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุ น ระยะสั้ นที่ มี ส ภาพคล่ อ งสู ง
ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
เงิ นฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญ ชี “เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกัน ”
ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
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4.2 เงินลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
เงินลงทุนในหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมซึ่ งบริ ษทั ถือเป็ น เงินลงทุนเพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ
หน่ วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ บริ ษทั บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็ นรายการกาไรหรื อ
ขาดทุนในงบกาไรขาดทุน
4.3 ลูกหนีก้ ำรค้ำ
ลูกหนี้ การค้าแสดงในราคาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
4.4 ค่ำเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ไว้เท่ากับจานวนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินจากลูก หนี้ การค้าและลูกหนี้ ชาวไร่ ไม่ได้ ทั้งนี้
โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ ในปั จจุบนั หนี้ สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้
4.5 สินค้ำคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ แสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนในการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่ น
ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ งหักด้วยส่ วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสิ นค้า ต้นทุนของสิ นค้าสาเร็ จ รู ปและงานระหว่างทา
ประกอบด้ว ย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่ าใช้จ่ า ยอื่น ทางตรง และค่ าโสหุ ้ย ในการ ผลิ ตซึ่ งปั นส่ ว นตามเกณฑ์การ
ดาเนิ นงานตามปกติ มูล ค่า สุ ทธิ ที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติ ของธุ รกิจ หักด้วยค่ าใช้จ่ายที่
จาเป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ปและค่าใช้จ่ายในการขาย
ณ วันสิ้ นปี บริ ษทั จะพิจารณาสภาพของสิ นค้าสาเร็ จรู ป เพื่อพิจารณาประกอบว่าจานวนเงินค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพที่ต้ งั
ไว้เพียงพอและเหมาะสมแล้ว
4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริ ษัทย่อ ยหมายถึ งกิ จการที่ก ลุ่ มบริ ษัทควบคุ ม กลุ่ มบริ ษัทควบคุมกิ จ การเมื่อ กลุ่ มบริ ษัทมีการเปิ ดรั บหรื อ มีสิ ทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทาให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจาก
การใช้อานาจเหนื อ ผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มบริ ษ ัทรวมงบการเงิ นของบริ ษ ัทย่อ ยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่ ม
บริ ษทั มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะไม่นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจาก
วันที่กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยอานาจควบคุม
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่างกลุ่ม
บริ ษทั นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่ ง
ตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่ วนแบ่งต้นทุนทางตรง
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รายการและส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มบริ ษทั สาหรับ
การซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
หุ ้นที่ซ้ื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและกาไรหรื อขาดทุนจากการขายในส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
4.7 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
บริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทารายการ หลังจากนั้น บริ ษทั
จะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั รับรู้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจาหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนในปี ที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.8 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุน สิ นทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นที่ดินแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี้
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์และเครื่ องตกแต่งสานักงาน

จานวนปี
20
5-10
5
5

เมื่อมีการขายหรื อเลิกใช้งานสิ นทรัพย์ บริ ษทั จะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
และรับรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์เหล่านั้นในงบกาไรขาดทุน
อาคารระหว่างก่ อ สร้ างและเครื่ อ งจัก รระหว่างติ ดตั้งแสดงในราคาทุ น โดยที่ ยงั ไม่มี ก ารตัดค่ าเสื่ อ มราคาจนกระทัง่
สิ นทรัพย์น้ นั จะแล้วเสร็ จและพร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
ทุก สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีก ารทบทวนและปรับปรุ งมูลค่ าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ข องสิ นทรัพย์ให้
เหมาะสม
4.9 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน และค่ำตัดจำหน่ ำย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ า ยสะสม บริ ษทั คิดค่าตัดจาหน่ าย
สาหรับสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์เป็ นระยะเวลา 5 ปี
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4.10 กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
บริ ษทั ได้สอบทานการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์อาจจะไม่ได้รับคืนหรื อเมื่อมูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรั พย์น้ นั แล้วแต่ราคาใดจะ
สูงกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสิ นทรัพย์แต่ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่มลู ค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ได้รับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบ
กาไรขาดทุน บริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบันทึกเป็ นรายได้
อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์หมดไปหรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
4.11 รำยกำรบัญชีทเี่ ป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษทั แปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อ ัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการและแปลงค่ า
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อ ัตรา
แลกเปลี่ ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ น รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิ ดจากรั บหรื อจ่ ายชาระที่ เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ และที่เกิดการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกทันทีในงบกาไรขาดทุน
4.12 กำรบัญชีสำหรับสัญญำเช่ ำระยะยำว - กรณีทบี่ ริษัทเป็ นผู้เช่ ำ
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญ าเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของ
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญ ญาเช่ า แล้วแต่ มูลค่าใดจะต่ากว่า โดยจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อ ให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อ หนี้ สิ นคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ล ะสัญ ญา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ ว นใหญ่ตกอยู่ก บั ผูใ้ ห้เช่า จะ
จัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน เงินที่ต้องจ่ ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงาน สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้ เช่าจะ
บันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั และพนักงานของบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่าย
สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่ อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั คานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ ส ระ ได้ท าการประเมิ น ภาระผูก พัน ดัง กล่ า วตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สาหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.14 ประมำณกำรหนีส้ ิน
บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สิ นเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ของภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการ
อนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออกของทรัพยากร
เพื่อจ่ ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ต้องจ่ ายสามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ รายจ่ายที่ จะได้รับคื นบันทึกเป็ น
สิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชาระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
4.15 กำรรับรู้รำยได้
บริ ษทั รับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่ งมอบและโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนไปยังลูกค้าแล้ว
ดอกเบี้ยรับรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์
4.16 ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษี ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อ ัตราภาษี ที่มี ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
บริ ษทั รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี ส าหรั บผลแตกต่ างชั่วคราวที่ใช้หั กภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่ าที่มี ความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั

หน้า 18

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะทาการปรับลดมูลค่า
ตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึก
โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
4.17 กำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิดว้ ยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ชาระแล้ว ในระหว่างปี ของ
แต่ละปี
4.18 เครื่องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้
การค้า และลูกหนี้ อื่น หนี้ สิ นทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้า ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งนโยบายบัญชีเฉพาะรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.19 กำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผอู้ ื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ราคา
เสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่ าที่เหมาะสมกับแต่ ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข ้อมูลที่สามารถสั งเกตได้ที่ เกี่ ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิ นในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
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4.20 กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุล ยพินิจ และการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงใน
งบการเงิน และต่อ ข้อ มูล ที่แ สดงในหมายเหตุป ระกอบ งบการเงิน ผลที่เ กิด ขึ้ น จริ ง อาจแตกต่างไปจากจ านวนที่
ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือสาหรับอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ของบริ ษทั โดยส่ วนใหญ่อา้ งอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสิ นทรัพย์น้ นั และรวมถึงการพิจารณาการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่
เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อ ยค่ าหากคาดว่ามูล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้รั บคื น ต่ ากว่ามูล ค่ าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ ายบริ ห าร
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี้ เป็ น
เกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ โดยมีก ารกาหนดช่ วงอายุลูก หนี้ และสถานภาพของลูกหนี้ ไว้เป็ น
เกณฑ์ในการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่มีอายุหนี้คา้ งชาระ
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
บริ ษัทพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่ าสิ นค้าจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติ ของธุ รกิจและตามสภาพปั จจุ บนั ของสิ นค้า
คงเหลือเป็ นเกณฑ์ มูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับหมายถึง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขาย หักด้วยต้นทุนส่ วนเพิ่มจากการ
ทาต่อเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ป หรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทาให้สินค้านั้นพร้อมขายได้ในราคาที่คาดว่าจะได้รับ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราว
และขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ควรรับรู้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์
ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตรา
การเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
4.21 บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อ กิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษัทหมายถึ งบุค คลหรื อ กิ จการที่มีอ านาจควบคุ มบริ ษัท ถูก ควบคุ มโดยบริ ษัท
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม หรื อ อยู่ภายใต้ก ารควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษัท รวมถึ งบริ ษัทที่ทาหน้าที่ถื อ หุ ้ น
บริ ษัทย่อ ย และกิจการที่ เป็ นบริ ษัทย่อ ยในเครื อ เดี ยวกัน นอกจากนี้ บุค คลหรื อ กิจ การที่เกี่ ยวข้อ งกันยังหมายรวมถึ ง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อ พนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุค คลหรื อ กิ จการที่เกี่ ยวข้อ งกันกับบริ ษ ัทแต่ล ะรายการ บริ ษทั ค านึ งถึ งเนื้ อ หา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
5. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
5.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ และนโยบำยในกำรกำหนดรำคำ
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคาระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้ :
ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริษัทย่อย :
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน :
บริ ษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ ป จากัด

ถือหุ ้นโดยบริ ษทั และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
นโยบำยรำคำ
รายได้ค่าเช่า

ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา

5.2 รำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
เงินปันผลรับ
บริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด

-

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

16,799,993
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
งบการเงินรวม
2558
รำยได้ อนื่
บริ ษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ ป จากัด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

90,000

90,000

90,000

29,056,344
757,939
29,814,283

32,118,165
805,387
32,923,552

29,056,344
757,939
29,814,283

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
บาท
เงินสด
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประจา 3 เดือน
รวม

2559
110,000
20,000

2558
127,931
12,667

405,001,595
-

259,593,417
52,015

405,131,595

259,786,030

7. เงินลงทุนชั่วครำว
บาท
เงินฝากประจา

2559
200,000,000

เงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุน

150,681,734
350,681,734

2558
300,000,000
300,000,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุนสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มในระหว่างปี
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ยอดคงเหลือปลายปี

บาท
150,000,000
681,734
150,681,734
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
8. ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ นื่
บาท
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้สรรพากร
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

2559
66,298,480

2558
72,923,379

1,784,858

2,094,465

183,562
1,695,314

444,313
3,315,027

69,962,214

78,777,184

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
บาท
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น

2559

2558

62,823,858

72,062,938

1,456,334
2,018,288
66,298,480

860,441
72,923,379

9. ลูกหนีช้ ำวไร่
บาท
ลูกหนี้ชาวไร่
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

2559

2558

48,902,397
(621,897)
48,280,500

24,954,022
(563,785)
24,390,237

10. ลูกหนีจ้ ำกกำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย
บริ ษ ทั อะกรี ฟ้ ู ดโพรเซสซิ ่ ง จ ากัด ซึ่ ง เป็ น บริ ษ ทั ย่อ ย (สัด ส่ ว นเงิน ลงทุน ร้อ ยละ 100) ได้จ ดทะเบีย นเลิก กิจ การกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ด้วยเหตุดงั กล่าวสิ นทรัพย์และหนี้ สิ นของบริ ษ ทั อะกรี ฟู้ดโพรเซสซิ่ ง
จากัด จะถูก ตัดออกจากงบการเงินรวมและจะถูก แทนที่ด ว้ ยการรับ รู ้ร ายการเงิน ลงทุน ในบริ ษ ทั อะกรี ฟู้ ดโพรเซสซิ่ ง
จากัด ด้ว ยมูล ค่าที่คาดว่าจะได้รับ คืน ณ วัน ที่ 21 ธัน วาคม 2558 สิ นทรัพ ย์และหนี้ สิ นของบริ ษ ทั อะกรี ฟู้ ดโพรเซสซิ่ ง
จากัด ที่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงินรวมประกอบด้วยรายการดังนี้

บาท
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน

31,242,211
23,297
31,265,508
(85,000)
31,180,508

สิ นทรัพย์สุทธิจากหนี้สิน

บริ ษทั ได้ทบทวนมูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั อะกรี ฟู้ดโพรเซสซิ่ ง จากัด ในการชาระบัญชีของบริ ษทั อะกรี ฟู้ดโพรเซสซิ่ ง จากัด
บริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนคืนตามมูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด เต็มจานวน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
บาท
มูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั อะกรี ฟดู้ โพรเซสซิ่ง จากัด ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558

31,180,508
(23,353,658)

เงินลงทุนในบริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด

7,826,850

กาไรจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ได้แสดงรายการดังกล่าวไว้ในบัญชี “กาไรจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย” ในงบการเงินเฉพาะกิจการในกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได้แสดงรายการผลตอบแทนจากการชาระบัญชีที่คาดว่าจะได้รับคืนตามมูลค่าตาม
บัญ ชีข องบริ ษทั อะกรี ฟู้ดโพรเซสซิ่ ง จากัด ไว้ในบัญ ชี “ลูกหนี้ จ ากการเลิก กิจการของบริ ษ ัทย่อ ย”ในงบการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
ในเดือนธันวาคม 2559 การชาระบัญชีของบริ ษทั อะกรี ฟดโพรเซสซิ
ู้
่ง จากัด ได้เสร็ จสิ้ นลง บริ ษทั ได้รับเงินคืนทุนจากการเลิก
กิจการแล้วทั้งจานวน
11. สินค้ำคงเหลือ
ราคาทุน
2559
สิ นค้าสาเร็ จรู ปและ
กึ่งสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน
เมล็ดพันธุ ์,ยา,ปุ๋ ย
รวม

300,382,012
27,399,460
24,479,440
352,260,912

2558
396,811,120
30,226,348
28,303,881
455,341,349

บาท
ค่าเผือ่ การปรับลดมูลค่าสิ นค้า
2559
2558
(5,230,095)
(1,954,982)
(10,380)
(7,195,457)

(1,559,012)
(900,357)
(1,009,293)
(3,468,662)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2559
2558
295,151,917
25,444,478
24,469,060
345,065,455

395,252,108
29,325,991
27,294,588
451,872,687

ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ เป็ นจานวน 3.73
ล้านบาท (2558: 1.28 ล้านบาท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขาย
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
12. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงมูล ค่าตามบัญ ชีข องที่ดินของบริ ษทั ที่
ถือครองไว้โดยที่ยงั มิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต
มูล ค่ ายุติธ รรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ การลงทุนซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิส ระโดยใช้เ กณฑ์ราคาตลาด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นจานวนเงิน 76.3 ล้านบาท
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
13. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
บาท
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีตน้ ปี
บวก ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนเข้า(ออก)
หัก จาหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

อุปกรณ์และ
เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน

88,365,073
(6,307,701)
82,057,372

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

82,057,372
82,057,372

113,412,375
(20,344,475)
93,067,900

118,792,320
7,928,372
6,787,366
(628)
(27,681,446)
105,825,984

5,897,504
1,488,964
(1)
(1,693,408)
5,693,059

88,365,073
(6,307,701)
82,057,372

454,482,312
(360,606,152)
(808,260)
93,067,900

792,349,274
(685,484,515)
(1,038,775)
105,825,984

37,761,850
(32,068,791)
5,693,059

อาคารระหว่าง
ก่อสร้ างและ
เครื่ องจักร
ระหว่างติดตั้ง
1,991,505

รวม

1,991,505

1,384,333,799
(1,056,570,916)
(2,740,925)
325,021,958

2,870,882
1,047,675
(22,413)
(949,821)
2,946,323

1,991,505
21,104,781
(6,787,366)
16,308,920

325,021,958
31,569,792
(23,042)
(50,669,150)
305,899,558

22,634,110
(19,687,787)
2,946,323

16,308,920
16,308,920

1,411,901,539
(1,104,154,946)
(1,847,035)
305,899,558

-
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
13. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
บาท

ที่ดินและ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีตน้ ปี
บวก ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนเข้า(ออก)
หัก จาหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ

อุปกรณ์และ
เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน

อาคารระหว่าง
ก่อสร้ าง
และเครื่ องจักร
ระหว่างติดตั้ง

รวม

82,057,372
-

93,067,900
1,660,778
4,727,504
(2,364,600)

105,825,984
7,247,979
4,227,628
(178,540)

5,693,059
1,102,804
(3)

2,946,323
1,018,241
(9,685)

16,308,920
55,467,994
(9,588,340)
-

305,899,558
66,497,796
(633,208)
(2,552,828)

82,057,372

(12,326,334)
84,765,248

(23,639,418)
93,483,633

(1,870,714)
4,925,146

(1,080,339)
2,874,540

62,188,574

(38,916,805)
330,294,513

88,365,073
(6,307,701)
82,057,372

423,749,111
(338,246,037)
(737,826)
84,765,248

763,399,291
(669,496,795)
(418,863)
93,483,633

35,111,863
(30,186,717)
4,925,146

22,323,403
(19,448,863)
2,874,540

62,188,574 1,395,137,315
(1,063,686,113)
(1,156,689)
62,188,574
330,294,513

หน้า 27

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
14. เงินมัดจำค่ำเช่ ำทีด่ ิน
เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2559 บริ ษ ทั ได้ทาสัญ ญาจะเช่าที่ดินกับบริ ษทั ในต่างประเทศแห่ งหนึ่ งมี เ นื้ อที่รวม 47.73 เอเคอร์ มี
มูล ค่ าการเช่ารวม 1.43 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (คิดเป็ นเงิน 50.57 ล้านบาท อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่ งประเทศไทย ณ วันที่
25 มีนาคม 2559 ที่ 35.32 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ) ตลอดอายุการเช่า 50 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี โดย
บริ ษทั ตกลงที่จะวางเงินมัดจาค่าเช่าที่ดินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรื อเท่ากับ 0.71 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (คิดเป็ นเงินจานวน 25.3
ล้านบาท) ภายหลังการลงนามในสัญญาจะเช่ าที่ดินเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และจะชาระส่ วนที่เหลือในวันทาสั ญญาเช่า โดยมี
เงื่อนไขให้ผใู้ ห้เช่าดาเนินการถมที่ดินและปรับปรุ งสภาพที่ดินให้เหมาะสมกับการก่อสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่ วยงานราชการ
ในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินเพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างโรงงานได้ก่อนการเข้าทาสัญญาเช่าที่ดินกับบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ที่จะดาเนินการจัดตั้งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ภายในระยะเวลา 9 เดือนนับจากวันที่ 1 เมษายน 2559
อย่างไรก็ตาม เนื่ อ งจากมีความล่ าช้าในการประสานงานกับหน่ วยงานราชการของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ ที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2559 จึงได้พิจารณาร่ ว มกับที่ปรึ กษาทางกฎหมาย และเห็ นว่า เนื่ อ งจากบริ ษทั ยังคงมี
ความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นการลงทุนในโครงการดังกล่าว จึงกาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จตามเงื่อนไข
ก่อนการเข้าทาสัญญาเช่าที่ดินกับบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นให้แล้วเสร็ จภายในปี 2560 และได้ทาการแจ้งความจานงให้แก่ผใู้ ห้เช่า
เพื่อรับทราบและดาเนินการต่อไป
15. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าสุ ทธิ
รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุ ทธิตน้ ปี
บวก รายการซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการโอนเข้า (โอนออก)
หัก ค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าสุ ทธิสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าสุ ทธิ

บาท
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

3,388,462
(1,903,365)
1,485,097

6,012,218
6,012,218

9,400,680
(1,903,365)
7,497,315

1,485,097
-

6,012,218

7,497,315

2,379,181
(330,655)
3,533,623

1,389,950
(2,379,181)
5,022,987

1,389,950
(330,655)
8,556,610

5,767,643
(2,234,020)
3,533,623

5,022,987
5,022,987

10,790,630
(2,234,020)
8,556,610
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
16. วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 406 ล้านบาท และ
436.3 ล้านบาทตามลาดับ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี
17. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่
บาท
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่นๆ

2559
29,348,671
43,180,334
2,356,603

2558
34,014,402
41,691,452
6,454,811

รวม

74,885,608

82,160,665

18. ภำระผูกพันของผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 บริ ษทั
จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบาเหน็จ ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
บาท
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน :
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2559

2558

40,934,900

40,303,820

2,754,048

2,803,185

1,859,190
(640,200)

1,810,995
(3,983,100)

44,907,938

40,934,900

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
บาท
2559
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

2558

3,654,313
126,001
832,924

3,779,004
192,684
642,492

4,613,238

4,614,180
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
บริ ษทั คาดว่าจะจ่ ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจานวนเงินประมาณ 1.95 ล้านบาท
(2558: จานวน 0.58 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ระยะเวลาเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
บริ ษทั ประมาณ 20 ปี
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

ร้อยละ 4.16 ต่อปี
ร้อยละ 5.82
ผันแปรตามอายุพนักงาน
ร้อยละ 0 - 26
อัตราตามตารางมรณะไทย
ปี 2551 แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง

กำรวิเครำะห์ ควำมอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น
จานวนเงินดังต่อไปนี้
(ล้านบาท)
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

เพิ่มขึ้น
(1.75)
2.17
(2.17)

ลดลง
1.87
(2.02)
2.34

แม้ว่าการวิเคราะห์ น้ ี ไม่ได้คานึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
19. ทุนจดทะเบียน
ตามมติ ที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือ หุ ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติอ นุ มตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้
จัด สรรจากทุน จดทะเบียน 381,146,251 บาท เป็ นทุน จดทะเบียน 381,145,725 บาท บริ ษัทได้น ามติ ดังกล่ าวจดทะเบียนที่
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
20. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
บริ ษัทได้จดั สรรสารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรประจาปี
หลังหัก ผลขาดทุ นสะสมต้นปี (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองดังกล่ าวมีจานวนเท่ากับร้อ ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
สารองตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายปันผลได้
21. เงินปันผลจ่ ำย
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ
0.20 บาท จานวน 381,145,725 หุ ้น เป็ นจานวนเงิน 76.2 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2558 บริ ษทั จ่ายเงินปันผลในวันที่
12 พฤษภาคม 2559
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ
0.10 บาท จานวน 381,145,725 หุ ้น เป็ นจานวนเงิน 38.1 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2557 บริ ษทั จ่ายเงินปันผลในวันที่
14 พฤษภาคม 2558
22. ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รายการค่ าใช้จ่ายตามลัก ษณะที่สาคัญ ได้แก่
บาท
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป กึ่งสาเร็ จรู ป และวัตถุดิบ
ซื้อวัตถุดิบ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

2559
98,430,377
393,784,813
39,247,460
267,270,366

2558
(15,636,001)
498,040,843
50,838,915
267,723,634

23. กำรจำแนกข้ อมูลตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน
ได้รับ และสอบทานอย่างสม่า เสมอเพื่อ ใช้ใ นการตัด สิ น ใจในการจัด สรรทรัพ ยากรให้ก บั ส่ ว นงานและประเมิน ผลการ
ดาเนิ นงานของส่ วนงาน
บริ ษ ทั ประกอบธุ รกิจเป็ น ผลิตและจาหน่ ายผัก แช่เยือ กแข็ง และดาเนิ นธุ รกิจ ในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เ ดียวคือ ในประเทศ
ไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิจและทางภูมิศาสตร์ ในงบการเงินนี้
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั มีรายได้จากการขายส่ งออกต่างประเทศ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 98 จากรายได้จากการขายรวม (2558 : ร้อยละ 99 จาก
รายได้จากการขายรวม)
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2559 บริ ษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จ านวน 3 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 74 ของรายได้รวม ซึ่ งมาจากการดาเนิ นธุ รกิ จในการ
จาหน่ายผักแช่เยือกแข็ง (ปี 2558: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวน 3 ราย คิดเป็ นร้อยละ 77 ของรายได้รวม)
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24. เงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพพนักงำน
บริ ษทั ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบ
กองทุน บริ ษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้ เท่ากับส่ วนที่พนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน บริ ษทั ได้แต่งตั้ง
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ 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 ทธิ จากส่ วนรับคืนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นจานวนเงิน 1.8 ล้านบาท
และ 1.6 ล้านบาท ตามลาดับ
25. ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ภำษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกำไรหรือขำดทุน
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)
จานวนภาษีตามอัตราเงินได้
รายได้ที่ได้รับยกเว้น
รายได้ที่ให้ถือเป็ นรายได้ทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

29,795,472

50,837,201

29,795,472

2,277,181
32,072,653

(3,362,542)
47,474,659

2,048,181
31,843,653

151,631,131
20
30,326,226

243,850,731
20
48,770,147
1,509,899
(1,278,275)
1,835,430
50,837,201
(3,362,542)
47,474,659

175,966,037
20
35,193,207
(4,925,369)
(1,791,271)
1,318,905
29,795,472
2,048,181
31,843,653

(1,849,659)
1,318,905
29,795,472
2,277,181
32,072,653
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้
บาท
2559
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้จากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากหลักทรัพย์เพื่อค้า

2558

124,379
1,439,091
8,981,588

112,757
311,803
8,186,980

(136,346)
10,408,712

(1,565,370)
7,046,170

26. กำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์บางรายการที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดง
ระดับของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
(หน่วย:บาท)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุน

-

150,681,734

-

150,681,734

-

76,258,000

-

76,258,000

สินทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ำยุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
27. เครื่องมือทำงกำรเงิน
27.1 ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ ของกิจการ อย่างไรก็ตามหากมีลูกหนี้ ที่บริ ษทั คาดว่าอาจจะมี
ปัญหาด้านการชาระเงินแล้วผูบ้ ริ หารของกิจการมีนโยบายที่ จะบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญให้เพียงพอกับโอกาสที่จะเกิด
ความสูญเสี ยดังกล่าว
27.2 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ นและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริ ษทั มีรายการค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งก่อให้เกิดความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั จึงมีนโยบายที่จะป้ องกันความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้อนุ พนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงินคุม้ ครองรายการที่
เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ
ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ ง จานวน 23.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาคิดเป็ นจานวนเงิน 855.5 ล้านบาท เพื่อเป็ นการป้ องกันความ
เสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่ งจะครบกาหนดภายในระยะเวลา 6 - 12 เดือน และจากการเปรี ยบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตาม
สัญญาเกิดผลขาดทุนจานวน 15.8 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีค่านายหน้าค้างจ่าย จานวน 0.08 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาที่ไม่ได้ทาการป้ องกันความเสี่ ยง
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27.3 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่ องจากมีเงิ นฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ดังกล่าวส่ วนใหญ่ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริ ษัทเชื่ อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่ งผล
กระทบอย่า งเป็ น สาระส าคัญ ต่อ ผลการดาเนิ น งานและกระแสเงิน สดของกิจ การ ดัง นั้น บริ ษ ทั จึง มิได้ใช้ต ราสาร
อนุ พนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
27.4 มูลค่ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น บริ ษทั จึงเชื่อว่าสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงินของบริ ษทั มีมลู ค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
28. ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจเกิดขึน้ ภำยหน้ ำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
28.1 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อลิขสิ ทธิ์ในการใช้โปรแกรมและสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาในการออกแบบระบบดังกล่าว โดยบริ ษทั
มีภาระผูกพันตามสัญญาเป็ นจานวนเงินประมาณ 0.5 ล้านบาท
28.2 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาทางการเงินในการลงทุนประเทศพม่า โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย
ตามสัญญาเป็ นจานวนเงินประมาณ 0.3 ล้านบาท
28.3 บริ ษ ัทมีหนี้ สิ นที่อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการที่ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันบริ ษ ัทต่อ หน่ วยงานราชการเป็ นจานวนเงิ น
ประมาณ 11.0 ล้านบาท
28.4 บริ ษัท มี ภ าระผูก พัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การจ้ างผูร้ ั บ เหมาส าหรั บ โครงการการก่ อ สร้ างและซ่ อ มแซมอาคารห้ อ งเย็น
เป็ นจานวนเงิน 15.8 ล้านบาท
29. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือ หุ ้นในอัตรา
หุ ้นละ 0.35 บาท จานวน 381,145,725 หุ ้น เป็ นจานวนเงิน 133.4 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดาเนิ นงานปี 2559
ทั้งนี้ มติดงั กล่าวจะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิต่อไป
30. กำรอนุมตั งิ บกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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