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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ  ากดั (มหาชน) จดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยในปี 2536 กลุ่มบริษทั
ด าเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผกัแช่เยอืกแข็ง 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. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยซ่ึงก าหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
ก าหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มลูรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดงักล่าวตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่าง
จากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้่าฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าตวัเลขประมาณการข้ึนจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีไดก้ระท าไปใน
ปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 

งบการเงินได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็น        
อยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินรวมไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย คือ        
บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั โดยบริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน  

บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 ดงันั้นในการน าเสนอ
งบการเงินรวม  บริษทัจึงไดจ้ดัท างบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
โดยรวมผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 จนถึงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558  และไม่ไดจ้ดัท างบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

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

รายการบญัชีท่ีส าคญัระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดห้ักกลบลบกนัแลว้ 

เพ่ือความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงไดมี้การแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินท่ีจดัท าเป็นภาษาไทย 
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3. มำตรฐำนกำรบัญชีทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั อย่างไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไดแ้ก่การเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดให้กิจการจดักลุ่มรายการท่ีแสดงอยูใ่น “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” โดย
ใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัได้หรือไม่ มาตรฐานท่ี
ปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุว่ารายการใดจะแสดงอยูใ่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก  าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีใน
ก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนก็ได ้  

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากกลุ่มบริษทัรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบกำรเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบั
การบญัชีส าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก าหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้
มาตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทน
ของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้  านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้
ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่า   ก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัน้ี
ส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอ านาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไป
ลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน าบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัท างบการเงินรวมบา้ง 

การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ซ่ึง
ไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) 
กบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ให้ถือว่า
กิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลงัจากนั้น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดประเภทของการร่วม
การงานนั้นว่าเป็น การด าเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการ
ลงทุนให้เหมาะสมประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการด าเนินงานร่วมกนั ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการด าเนินงานร่วมกนัตามส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะ
กิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิกำรอืน่  

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วมการงาน บริษทัร่วม 
รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายติุธรรม กล่าวคือ 
หากกิจการตอ้งวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดั
มูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้
มาตรฐานน้ี  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ยังไม่ได้ใช้ 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และ
ฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั  
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         มาตรฐานการรายงานทางการเงิน             เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ   ทาง

บญัชีและขอ้ผดิพลาด      
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 

  แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

  เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ   

รุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 

   สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน     
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558)  อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41  เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
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         มาตรฐานการรายงานทางการเงิน             เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกนัภยั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ 

    ด าเนินงานท่ียกเลิก     
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)   ส่วนงานด าเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  (ปรับปรุง 2558)  การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  (ปรับปรุง 2558) การวดัมลูค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล -  กรณีท่ีไม่มีความ

เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะ  เจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 

    ของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น     
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ 
   ถอนการบรูณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า 
หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบรูณะ 
    และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบั
ท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

 
 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์
ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการ
เหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558)  

สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2558) 

ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมือง       
ผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21  เงินท่ีน าส่งรัฐ 
 

4. นโยบำยกำรบัญชี 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

4.1 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง                   
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ไดแ้สดงไวแ้ยกต่างหากในบญัชี “เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้ าประกัน” 
ภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.2 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

4.3 ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวนท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีชาวไร่ไม่ได ้
ทั้งน้ีโดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและการพิจารณาฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างปีตดัเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือสามารถระบุได ้  
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4.4 สินค้ำคงเหลอื  

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธี     
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น      
ค่าภาษีอากร ค่าขนส่งหักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 
ประกอบดว้ย  ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการ ผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การ
ด าเนินงานตามปกติ  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใชจ่้ายท่ี
จ  าเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูปและค่าใชจ่้ายในการขาย 

ณ วนัส้ินปีบริษทัจะพิจารณาสภาพของสินคา้ส าเร็จรูป เพ่ือพิจารณาประกอบว่าจ  านวนเงินค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพท่ีตั้ง
ไวเ้พียงพอและเหมาะสมแลว้  

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการท่ีกลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษัทมีการเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจาก
การใชอ้  านาจเหนือ ผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนับจาก
วนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจควบคุม 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่ม
บริษทั นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพ่ือสะทอ้นการ
เปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ  ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 

รายการและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษทั ส าหรับ
การซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ
หุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นและก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น 

4.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน สินทรัพยทุ์กประเภทยกเวน้ท่ีดินแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยราคาทุนเดิมหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

 จ านวนปี 
อาคาร 20 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-10 
ยานพาหนะ 5 
อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งส านกังาน 5 
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เม่ือมีการขายหรือเลิกใช้งานสินทรัพย ์กลุ่มบริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยน์ั้ น          
ออกจากบญัชีและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์หล่านั้นในงบก าไรขาดทุน 

อาคารระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ งแสดงในราคาทุนโดยท่ียงัไม่มีการตัดค่าเส่ือมราคาจนกระทั่ง
สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จและพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้
เหมาะสม 

4.7 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน และค่ำตดัจ ำหน่ำย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม บริษทัคิดค่า ตดัจ าหน่าย
ส าหรับสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านของสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 5 ปี 

4.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์าจจะไม่ไดรั้บคืนหรือเม่ือ
มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  (ราคาขายสุทธิหรือมลูค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่
ราคาใดจะสูงกว่า) โดยท่ีการประเมินจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด
แลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า    
ในงบก าไรขาดทุน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบนัทึก
เป็นรายไดอ่ื้นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ารายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มดไปหรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 

4.9 รำยกำรบัญชีทีเ่ป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการและแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และท่ีเกิดการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุน 

4.10 กำรบัญชีส ำหรับสัญญำเช่ำระยะยำว – กรณทีีบ่ริษัทเป็นผู้เช่ำ 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผกูพนัตาม
สัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่า จะ
จดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผูใ้ห้เช่าจะ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 
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4.11 ผลประโยชน์ของพนักงำน  

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทั และพนกังานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่ม
บริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

กลุ่มบริษัทค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้  าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

4.12 ประมำณกำรหนีสิ้น   

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจาก
การอนุมานอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของ
ทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึก
เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดว่าจะไดรั้บอยา่งแน่นอนเม่ือไดจ่้ายช าระประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 

4.13 กำรรับรู้รำยได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือมีการส่งมอบและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนไปยงัลูกคา้แลว้ 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์

4.14 ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษี
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  
กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลด
มลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึก
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

4.15 ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีช าระแล้วในระหว่างปีของ
แต่ละปี 

4.16 เคร่ืองมอืทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว  ลูกหน้ี
การคา้ และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ ภาษีเงินได ้คา้งจ่าย และ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ซ่ึงนโยบายบญัชีเฉพาะรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.17 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการใน
เร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงใน
งบการเงินและต่อขอ้มูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ี
ประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารให้ประโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือส าหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ของกลุ่มบริษัท โดยส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพยน์ั้น และรวมถึงการพิจารณาการตัดจ าหน่าย
สินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

บริษทัใชห้ลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ีเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยมีการก าหนดช่วงอายุลูกหน้ีและสถานภาพของลูกหน้ีไวเ้ป็น
เกณฑใ์นการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีคา้งช าระ 

ค่าเผือ่การลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ 

บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนัของสินค้า
คงเหลือเป็นเกณฑ ์มลูค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บหมายถึง มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขาย หักดว้ยตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการ
ท าต่อเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูป หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการท าให้สินคา้นั้นพร้อมขายไดใ้นราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้
เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว
และขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัควรรับรู้จ  านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ
ในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา
การเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

4.18 บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบับริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท        
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น      
บริษัทย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึง    
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบับริษทั 
ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ พนกังานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหา     
ของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
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5. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

5.1 ลกัษณะควำมสัมพันธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี : 

 ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

บริษัทย่อย :  

     บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

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

บริษทัอะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 

 นโยบำยรำคำ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้  ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายไดค่้าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

รายไดบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
 

5.2 ยอดคงเหลอืกบับริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงเหลือระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2558 2557 

เงินประกนั    
      บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั - - 30,000 

5.3    รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกบับริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างบริษทักบับริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 
2557 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
      บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั - - - 206,000,052 

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

 บาท 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)   
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

รำยได้อืน่     
      บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั - - - 644,800 
      บริษทั ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากดั 90,000 90,000 90,000 90,000 

               รวม 90,000 90,000 90,000 734,800 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 29,056,344 30,043,023 29,056,344 27,903,623 

6. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด    
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2558 2557 

เงินสด 100,644 127,931 100,644 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 129,040,461 12,667 10,000 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 28,264,340 259,593,417 128,979,961 

เงินฝากประจ า 3 เดือน 15,479,142 52,015 51,488 

รวม 172,884,587 259,786,030 129,142,093 

 

7. เงินลงทุนช่ัวครำว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทฝากประจ าระยะเวลา 5 ถึง 8 เดือน (2557 : 4 ถึง 15 เดือน) 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.45 – 1.75 ต่อปี (2557 : ร้อยละ 2.40 – 2.95 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่  
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2558 2557 

ลูกหน้ีการคา้  - บริษทัอ่ืน 83,261,270 72,923,379 83,261,270 
ลูกหน้ีสรรพากร 3,099,809 2,094,465 3,099,809 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน 1,331,600 - 1,331,600 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,557,010 444,313 1,535,974 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 2,332,382 3,315,027 2,332,382 

รวม 91,582,071 78,777,184 91,561,035 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2558 2557 

ลูกหน้ีการคา้ – บริษทัอ่ืน    
       ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 78,057,504 72,062,938 78,057,504 
       เกินก าหนดช าระ    

              นอ้ยกว่า 3 เดือน 5,203,766 860,441 5,203,766 

รวมลูกหน้ีการคา้ – บริษทัอ่ืน 83,261,270 72,923,379 83,261,270 

 
9. ลูกหนีช้ำวไร่ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บาท 

 2558 2557 

ลูกหน้ีชาวไร่                                        24,954,022 25,435,761 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                    (563,785) (604,860) 

                 สุทธิ       24,390,237 24,830,901 

 
10. สินค้ำคงเหลอื  

 บาท 

 ราคาทุน ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

สินคา้ส าเร็จรูปและ 
   ก่ึงส าเร็จรูป 396,811,120 382,950,979 (1,559,012) (919,719) 395,252,108 382,031,260 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 30,226,348 27,726,549 (900,357) (584,565) 29,325,991 27,141,984 
เมล็ดพนัธุ์,ยา,ปุ๋ย 28,303,881 28,196,280 (1,009,293) (703,894) 27,294,588 27,492,386 

รวม 455,341,349 438,873,808 (3,468,662) (2,208,178) 451,872,687 436,665,630 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นจ านวน 
1.26 ลา้นบาท (2557:  0.11 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

 

 

 

 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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11. ลูกหนีจ้ำกกำรเลกิกจิกำรของบริษัทย่อย 

บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย (สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100) ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 ดว้ยเหตุดงักล่าวสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั จะถูก
ตดัออกจากงบการเงินรวมและจะถูกแทนท่ีดว้ยการรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั ดว้ยมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดร้ับคืน ณ วนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั ท่ีไม่ไดรั้บรู้ในงบ
การเงินรวมประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 

 บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,242,211 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23,297 

รวมสินทรัพย ์ 31,265,508 

รวมหน้ีสิน (85,000) 

สินทรัพยสุ์ทธิจากหน้ีสิน 31,180,508 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทัไดท้บทวนมลูค่าตามบญัชีของบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั ในการช าระบญัชีของบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั
บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลตอบแทนคืนตามมลูค่าตามบญัชีของบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั เต็มจ านวน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 บาท 

มลูค่าตามบญัชีของบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ  ากดั ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 31,180,508 

เงินลงทุนในบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั (23,353,658) 

ก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 7,826,850 

บริษทัไดแ้สดงรายการดงักล่าวไวใ้นบญัชี “ก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย” ในงบการเงินเฉพาะกิจการในก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และไดแ้สดงรายการผลตอบแทนจากการช าระบญัชีท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตามมูลค่าตาม
บญัชีของบริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง จ  ากดั ไวใ้นบญัชี “ลูกหน้ีจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย”ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

   ทุนช าระแลว้ สัดส่วน วิธีราคาทุน (บาท) 
 ประเภทกิจการ (บาท) เงินลงทุน 2558 2557 

บริษทั อะกรีฟู้ ดโพรเซสซ่ิง 
จ  ากดั 

จ าหน่ายขา้วโพดหวาน
แช่แข็ง 30,000,000 100.0 

    
-    23,353,658 
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13. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์     
 

งบกำรเงินรวม บาท 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัร                
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ 

เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัร 

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557        
     ราคาทุน 110,493,651 451,000,649 753,424,908 43,825,215 22,677,297 23,215,287 1,404,637,007 
    หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (319,025,266) (649,358,577) (37,604,837) (20,476,777) - (1,032,773,158) 

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

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

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557       
     มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  104,185,950 131,026,254 101,143,213 6,220,378 2,200,520 23,215,287 367,991,602 
     บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - 4,145,630 8,031,330 1,614,117 692,477 25,153,165 39,636,719 
              โอนเขา้(ออก) - 3,463,889 42,000,145 - 912,913 (46,376,947) - 
     หกั   จ  าหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ - (24) (122,872) (31,198) (7,019) - (161,113) 

             ค่าเส่ือมราคา - (25,223,374) (32,259,496) (1,905,793) (847,410) - (60,236,073) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 104,185,950 113,412,375 118,792,320 5,897,504 2,951,481 1,991,505 347,231,135 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557        
     ราคาทุน 110,493,651 454,482,312 780,231,129 37,479,386 22,818,465 1,991,505 1,407,496,448 
    หกั    ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (340,191,243) (659,576,578) (31,581,882) (19,866,984) - (1,057,524,388) 

             ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - (878,694) (1,862,231) - - - (2,740,925) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี    104,185,950 113,412,375 118,792,320 5,897,504 2,951,481 1,991,505 347,231,135 
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13. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
                                                               

งบกำรเงินรวม  บาท 

 

ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้าง 

และเคร่ืองจกัร 
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558    
     มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  104,185,950 113,412,375 118,792,320 5,897,504 2,951,481 1,991,505 347,231,135 
    บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - - 7,928,372 1,488,964 1,047,675 21,104,781 31,569,792 
             โอนเขา้(ออก) - - 6,787,366 - - (6,787,366) - 
    หกั    จ  าหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ - - (628) (1) (80,927) - (81,556) 

ค่าเส่ือมราคา - (20,344,475) (27,681,446) (1,693,408) (971,906) - (50,691,235) 

     มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 104,185,950 93,067,900 105,825,984 5,693,059 2,946,323 16,308,920 328,028,136 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558        
     ราคาทุน 110,493,651 454,482,312 792,349,274 37,761,850 22,634,110 16,308,920 1,434,030,117 
     หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (360,606,152) (685,484,515) (32,068,791) (19,687,787) - (1,104,154,946) 

             ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - (808,260) (1,038,775) - - - (1,847,035) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี  104,185,950 93,067,900 105,825,984 5,693,059 2,946,323 16,308,920 328,028,136 
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13. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
                                                               

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร     บาท 

 

ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้าง 

และเคร่ืองจกัร 
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557        
     ราคาทุน 110,493,651 451,000,649 753,424,908 42,046,215 21,656,216 23,215,287 1,401,836,926 
     หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (319,025,266) (649,358,577) (36,206,983) (19,560,566) - (1,030,459,093) 
             ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - (949,129) (2,923,118) - - - (3,872,247) 

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

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557    
     มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  104,185,950 131,026,254 101,143,213 5,839,232 2,095,650 23,215,287 367,505,586 
    บวก ซ้ือสินทรัพย ์   - 4,145,630 8,031,330 1,614,117 679,486 25,153,165 39,623,728 
             โอนเขา้(ออก) - 3,463,889 42,000,145 - 912,913 (46,376,947) - 
    หกั    จ  าหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ - (24) (122,872) (4) (7,019) - (129,919) 
              ค่าเส่ือมราคา - (25,223,374) (32,259,496) (1,555,841) (810,148) - (59,848,859) 

     มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 104,185,950 113,412,375 118,792,320 5,897,504 2,870,882 1,991,505 347,150,536 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557        
     ราคาทุน 110,493,651 454,482,312 780,231,129 37,479,386 21,784,394 1,991,505 1,406,462,377 
     หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (340,191,243) (659,576,578) (31,581,882) (18,913,512) - (1,056,570,916) 
             ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - (878,694) (1,862,231) - - - (2,740,925) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี  104,185,950 113,412,375 118,792,320 5,897,504 2,870,882 1,991,505 347,150,536 
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13. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
                                                               

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร     บาท 

 

ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้าง 

และเคร่ืองจกัร 
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558    
     มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  104,185,950 113,412,375 118,792,320 5,897,504 2,870,882 1,991,505 347,150,536 
    บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - - 7,928,372 1,488,964 1,047,675 21,104,781 31,569,792 
             โอนเขา้(ออก) - - 6,787,366 - - (6,787,366) - 
    หกั    จ  าหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ - - (628) (1) (22,413) - (23,042) 

ค่าเส่ือมราคา - (20,344,475) (27,681,446) (1,693,408) (949,821) - (50,669,150) 

     มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 104,185,950 93,067,900 105,825,984 5,693,059 2,946,323 16,308,920 328,028,136 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558        
     ราคาทุน 110,493,651 454,482,312 792,349,274 37,761,850 22,634,110 16,308,920 1,434,030,117 
     หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (360,606,152) (685,484,515) (32,068,791) (19,687,787) - (1,104,154,946) 

             ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - (808,260) (1,038,775) - - - (1,847,035) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี  104,185,950 93,067,900 105,825,984 5,693,059 2,946,323 16,308,920 328,028,136 
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14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 บาท 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557    

    ราคาทุน 6,187,348 5,096,683 11,284,031 

    ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,897,699) - (1,897,699) 

    ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (2,634,787) - (2,634,787) 

    มลูค่าสุทธิ 1,654,862 5,096,683 6,751,545 

รายการระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558    

    มลูค่าสุทธิตน้ปี 1,654,862 5,096,683 6,751,545 

    บวก รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 915,535 915,535 

    หัก ค่าตดัจ าหน่าย (169,765) - (169,765) 

    มลูค่าสุทธิส้ินปี 1,485,097 6,012,218 7,497,315 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558    
    ราคาทุน 3,388,462 6,012,218 9,400,680 

    ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,903,365) - (1,903,365) 

    มลูค่าสุทธิ 1,485,097 6,012,218 7,497,315 

15. วงเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินจ านวน 436.3 ลา้นบาท 
และ 273.1  ลา้นบาทตามล าดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี  

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2558 2557 

เจา้หน้ีการคา้  35,389,796 34,014,402 35,389,796 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 38,496,322 41,691,452 37,077,943 

เจา้หน้ีอ่ืนๆ 300,974 6,454,811 300,974 

รวม 74,187,092 82,160,665 72,768,713 
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17. ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2554 
กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน        
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม     
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  40,303,820 35,301,931 40,303,820 34,182,292 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :     
   ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 2,803,185 4,334,456 2,803,185 4,367,188 

   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,810,995 1,786,111 1,810,995 1,728,018 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :      

   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 2,005,322 - 2,005,322 

โอนเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - (1,825,000) - (680,000) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (3,983,100) (1,299,000) (3,983,100) (1,299,000) 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 40,934,900 40,303,820 40,934,900 40,303,820 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ตน้ทุนขาย 3,779,004 4,933,391 3,779,004 4,933,391 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 192,684 274,052 192,684 267,044 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 642,492 913,124 642,492 894,771 

        รวม 

 

4,614,180 6,120,567 4,614,180 6,095,206 

บริษัทคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจ านวนเงินประมาณ 0.58 ลา้นบาท  
(2557: จ านวน 0.98 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
บริษทัประมาณ 21 ปี 
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ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 

 
งบการเงินรวมและ                                                                                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
อตัราคิดลด ร้อยละ 4.16 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5.82 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ผนัแปรตามอายพุนกังาน  

ร้อยละ 0 - 26 
อตัรามรณะ อตัราตามตารางมรณะไทย 

ปี 2551 แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว  

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวเ้ป็น
จ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 

 (ลา้นบาท) 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (1.74)  1.87 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 1.93  (1.81) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (1.94)  2.08 

 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 

18. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

บริษทัไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรประจ าปี   
หลังหักผลขาดทุนสะสมต้นปี (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองดังกล่าวมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท        
ส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้  
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19. 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 2556 บริษทัจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 

20. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคัญได้แก่  
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป  ก่ึงส าเร็จรูป และวตัถุดิบ (15,636,001) (96,575,130) (15,636,001) (96,575,130) 
ซ้ือวตัถุดิบ 498,040,843 604,617,863 498,040,843 604,617,863 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 50,838,915 60,278,862 50,838,915 59,891,649 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 267,723,634 280,356,800 267,723,634 276,712,735 

 
 

21. สิทธิและประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บริษทัไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยบตัร
ส่งเสริมเลขท่ี 1545(3)/2547 ไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลาแปดปีนับตั้ งแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการ และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิในอตัราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติ
อีกห้าปีนบัจากระยะเวลาแปดปีแรกส้ินสุดลง ซ่ึงสิทธิไดห้มดอายแุลว้ตั้งแต่ปี 2557 

 

ในฐานะท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนบริษทัตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน  

รายไดจ้ากการขายจ าแนกตามธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 
2557 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 2558 2557 

 ธุรกิจท่ีไดรั้บ           
การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ       
การส่งเสริม รวม 

ธุรกิจท่ีไดรั้บ            
การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ      
การส่งเสริม รวม 

รายไดจ้ากการขายส่งออก - - - 831,499 336,808 1,168,307 
รายไดจ้ากการขาย 
   ภายในประเทศ  - - - 8,589 209,219 217,808 

          รวม - - - 840,088 546,027 1,386,115 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558 

หนา้ 34 

22. กำรจ ำแนกข้อมูลตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัที่ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเป็นผลิตและจ าหน่ายผกัแช่เยือกแข็ง และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือใน
ประเทศไทย จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินน้ี 

ในระหว่างปี 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายส่งออกต่างประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 จากรายไดจ้ากการขายรวม  

ขอ้มลูเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 77 ของรายไดร้วม ซ่ึงมาจากการด าเนินธุรกิจในการ
จ าหน่ายผกัแช่เยอืกแข็ง (ปี 2557: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 ของรายไดร้วม) 

23. เงินกองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำน 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบ
กองทุน บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนน้ีเท่ากบัส่วนท่ีพนักงานจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน บริษทัไดแ้ต่งตั้ง 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัการกองทุน เพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 ภายใต ้  
การก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสุทธิจากส่วนรับคืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นจ านวนเงิน 4.6  ลา้นบาท 
และ 1.8 ลา้นบาท ตามล าดบั 

24. ภำษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภำษีเงินได้ทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 29,795,472 10,870,833 29,795,472 10,158,737 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด             

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ 
     ผลแตกต่างชัว่คราว 2,277,181 (803,490) 2,048,181 (798,418) 

     รวม  32,072,653 10,067,343 31,843,653 9,360,319 

ภำษีเงินได้ทีรั่บรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัลดลง - (401,065) - (401,065) 
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การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 151,631,131 70,493,430 175,966,037 67,132,548 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
จ านวนภาษีตามอตัราเงินได ้ 30,326,226 14,098,686 35,193,207 13,426,510 
การส่งเสริมการลงทุน  - (5,493,778) - (5,493,778) 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ - (266,320) (4,925,369) (266,320) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหักไดเ้พ่ิม (1,849,659) (926,208) (1,791,271) (926,208) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี  1,318,905 3,458,453 1,318,905 3,418,533 

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 29,795,472 10,870,833 29,795,472 10,158,737 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 2,277,181 (803,490) 2,048,181 (798,418) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 32,072,653 10,067,343 31,843,653 9,360,319 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2558 2557 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน    
     ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 120,972 112,757 120,972 
   ค่าเผือ่การลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ 441,636 311,803 441,636 
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 470,979 - 470,979 
   ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 8,289,764 8,186,980 8,060,764 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน    
    ลูกหน้ีจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - (1,565,370) - 
 9,323,351 7,046,170 9,094,351 

25. เคร่ืองมอืทำงกำรเงิน 

25.1 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีของกิจการ อย่างไรก็ตามหากมีลูกหน้ีท่ีบริษทัคาดว่าอาจจะ   
มีปัญหาดา้นการช าระเงินแลว้ผูบ้ริหารของกิจการมีนโยบายท่ีจะบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญให้เพียงพอกบัโอกาสท่ีจะ      
เกิดความสูญเสียดงักล่าว 
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25.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่นและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน                     เงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการใชอ้นุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือ              ทาง
การเงินคุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีสัญญาขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชย ์4 แห่ง จ  านวน 9.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นจ านวนเงิน 337.6 ลา้นบาท 
เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงจะครบก าหนดในเดือนกนัยายน 2559 และจากการเปรียบเทียบกบัมูลค่า
ยติุธรรมกบัมลูค่าตามสัญญาเกิดผลขาดทุนจ านวน 12.1 ลา้นบาท   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีค่านายหนา้คา้งจ่าย จ านวน 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีไม่ไดท้  าการป้องกนัความเส่ียง  

25.3 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

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

25.4 มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น บริษทัจึงเช่ือว่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินของบริษทัมีมลูค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
มลูค่ายติุธรรม หมายถึง จ  านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และ
เต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการก าหนด
มลูค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึน
โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูค่าท่ีเหมาะสม  

26. ภำระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
26.1 บริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิในการใชโ้ปรแกรมและสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าว โดยบริษทั        

มีภาระผกูพนัตามสัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.5 ลา้นบาท 
26.2 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนประเทศพม่า โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย

ตามสัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.2 ลา้นบาท 
26.3 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้ าประกันบริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวนเงิน

ประมาณ 10.1 ลา้นบาท  
26.4     บริษัทมีภาระผูกพนัเก่ียวเน่ืองกับการจา้งผูรั้บเหมาส าหรับโครงการการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารห้องเย็น            

เป็นจ านวนเงิน 35.82 ลา้นบาท 
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27. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 

- มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 526 หุ้น จากทุนจดทะเบียน 381,146,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
381,145,725 บาท 

- มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 76.2 ลา้น
บาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2558 

ทั้งน้ี มติดงักล่าวจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

28. กำรอนุมตังิบกำรเงิน 

      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  26  กุมภาพนัธ์  2559 


