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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) จดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทยในปี 2536 บริษัท
ด าเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผกัแช่เยอืกแข็ง บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้ดงัน้ี 

ส านกังานแห่งใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 149/34 ชั้น 3 - 4 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ส านกังานสาขา 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 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 และขอ้มูลรายได้และค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดังกล่าวตัวเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้่าฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าตวัเลขประมาณการข้ึนจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีได้
กระท าไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 

งบการเงินได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน  เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็น        
อยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

เพ่ือความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงไดมี้การแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินท่ีจดัท าเป็นภาษาไทย  

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจน
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เ ร่ิมในหรือหลัง
วนัที ่1 มกรำคม 2562 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31   
  (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13    
  (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
  (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย  ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
  (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้  าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ี
ท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการ
แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและ
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มรีอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าว
มาถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชี 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินของบริษทัมีดงัน้ี 
 

4.1 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง                   
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากัดในการใชไ้ดแ้สดงไวแ้ยกต่างหากในบญัชี “เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้ าประกัน” 
ภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.2 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
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4.3 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวนท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีชาวไร่ไม่ได ้ทั้งน้ี
โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและการพิจารณาฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี
ตดัเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือสามารถระบุได ้  

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

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

ณ วนัส้ินปีบริษทัจะพิจารณาสภาพของสินคา้ส าเร็จรูป เพ่ือพิจารณาประกอบว่าจ  านวนเงินค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพท่ีตั้ง
ไวเ้พียงพอและเหมาะสมแลว้  

4.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงบริษทัถือเป็นเงินลงทุนเพ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ
หน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการก าไรหรือ
ขาดทุนในงบก าไรขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่
การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

บริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูกบนัทึกใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

บริษัทบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการท ารายการ หลังจากนั้น 
บริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน สินทรัพยทุ์กประเภทยกเวน้ท่ีดินแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยราคาทุนเดิมหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
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ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

 จ านวนปี 
อาคารและส่วนปรังปรุงอาคาร 10 - 20 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 10 
ยานพาหนะ 5 
อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งส านกังาน 5 

เม่ือมีการขายหรือเลิกใชง้านสินทรัพย ์ บริษทัจะบนัทึกตดัราคาทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยน์ั้ นออกจาก
บญัชีและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์หล่านั้นในงบก าไรขาดทุน 

อาคารระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ งแสดงในราคาทุนโดยท่ียงัไม่มีการตัดค่าเส่ือมราคาจนกระทัง่
สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จและพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ให้
เหมาะสม 

4.8 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน และค่ำตดัจ ำหน่ำย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม บริษทัคิดค่าตดัจ าหน่าย
ส าหรับสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านของสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 5 - 10 ปี 

4.9 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

บริษทัไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์าจจะไม่ไดรั้บคืนหรือเม่ือมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยน์ั้นแล้วแต่
ราคาใดจะสูงกว่า) โดยท่ีการประเมินจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด
แลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัไดรั้บรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าใน      
งบก าไรขาดทุน บริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบนัทึกเป็น
รายไดอ่ื้นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ารายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มดไปหรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 

4.10 รำยกำรบัญชีทีเ่ป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการและแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และท่ีเกิดการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุน 
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4.11 กำรบัญชีส ำหรับสัญญำเช่ำระยะยำว - กรณทีีบ่ริษัทเป็นผู้เช่ำ 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผู ้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพนัตาม
สัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่าจะ
จดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานสุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่าจะ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงำน  

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัและพนกังานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ี
บริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทั
จ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือว่าเงินชดเชย
ดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

บริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ได้ท  าการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

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

4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น   

บริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการ
อนุมานอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของ
ทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะได้รับคืน
บนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดว่าจะไดรั้บอย่างแน่นอนเม่ือไดจ่้ายช าระประมาณการหน้ีสินไป
แลว้ 
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4.14 กำรรับรู้รำยได้ 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือมีการส่งมอบและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนไปยงัลูกคา้แลว้ 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์

4.15 ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี 
บริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องนั้ น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคับใช ้ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ที่บริษทัจะมีก  าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้ักภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลด
มูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกับรายการท่ีได้บันทึก
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

4.16 ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีช าระแล้วในระหว่างปีของ
แต่ละปี 

4.17 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว  
ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ซ่ึงนโยบายบญัชีเฉพาะรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.18 กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัใช้ราคา
เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ี
มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

4.19 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการใน
เร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงใน
งบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณ
การไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือส าหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนของบริษทั โดยส่วนใหญ่อา้งอิงจากขอ้มูลเชิงเทคนิคของสินทรัพยน์ั้น และรวมถึงการพิจารณาการตดัจ าหน่าย
สินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

บริษทัใชห้ลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ีเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยมีการก าหนดช่วงอายุลูกหน้ีและสถานภาพของลูกหน้ีไวเ้ป็น
เกณฑใ์นการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีคา้งช าระ 
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ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนัของสินค้า
คงเหลือเป็นเกณฑ ์มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บหมายถึง มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขาย หักดว้ยตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการ
ท าต่อเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูป หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการท าให้สินคา้นั้นพร้อมขายไดใ้นราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

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

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ
ในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์
ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

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

4.20 บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกบับริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั        
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักับบริษัท นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ พนักงานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับ
บุคคลดงักล่าว และกิจการ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหา     
ของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
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5. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

5.1 ลกัษณะควำมสัมพันธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

 ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

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

 

 นโยบำยรำคำ 

รายไดบ้ริการ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายไดค่้าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

5.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 บาท 
 2561 2560 

รำยได้อ่ืน   
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 429,119 90,000 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร   
      ผลประโยชน์ระยะสั้น 33,064,766 35,073,996 

      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 800,355 870,310 

รวม 33,865,121 35,944,306 

6. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด    
 บาท 
 2561 2560 

เงินสด 750,149 146,900 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั - 20,000 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 121,596,533 126,576,776 

รวม 122,346,682 126,743,676 

เงินฝากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียร้อยละ 0.2 - 0.625 ต่อปี  (2560 : ร้อยละ 0.2 - 0.625 ต่อปี) 
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7. เงินลงทุนช่ัวครำว 
 บาท 
 2561 2560 
เงินฝากประจ า 150,002,000 250,000,000 
เงินลงทุนเพ่ือคา้ - กองทุน  40,105,389 180,199,999 
         รวม 190,107,389 430,199,999 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเพ่ือคา้ - กองทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 บาท 
 2561 2560 

ยอดคงเหลือตน้ปี 180,199,999 150,681,734 
เพ่ิมในระหว่างปี 200,353,923 280,000,000 
ลดลงในระหว่างปี (340,651,704) (250,681,734) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 203,171 199,999 
ยอดคงเหลือปลายปี 40,105,389 180,199,999 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น  
 บาท 
 2561 2560 

ลูกหน้ีการคา้   105,133,431 73,587,010 
ลูกหน้ีสรรพากร 2,413,801 3,834,041 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 72,881 918,356 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,299,429 1,019,732 
เงินล่วงหนา้ค่าเมล็ดพนัธุ ์ 30,120,656 - 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 440,726 1,213,025 

รวม 139,480,924 80,572,164 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 บาท 
 2561 2560 

ลูกหน้ีการคา้   
       ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 70,152,589 59,619,904 
       เกินก าหนดช าระ   

              นอ้ยกว่า 3 เดือน 34,980,842 13,967,106 

รวมลูกหน้ีการคา้ 105,133,431 73,587,010 
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9. ลูกหนีช้ำวไร่ 
 บาท 

 2561 2560 
ลูกหน้ีชาวไร่                                        8,864,224 44,341,686 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                    (804,895) (657,551) 

                 สุทธิ       8,059,329 43,684,135 
 

10. สินค้ำคงเหลือ  

 บาท 
 ราคาทุน ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคา้ส าเร็จรูปและ 
   ก่ึงส าเร็จรูป 555,594,271 398,518,008 (4,188,313) (6,856,341) 551,405,958 391,661,667 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 33,738,950 23,022,892 (96,282) (302,511) 33,642,668 22,720,381 
เมล็ดพนัธุ์,ยา,ปุ๋ย 28,140,957 19,182,911 (14,880) (10,380) 28,126,077 19,172,531 

รวม 617,474,178 440,723,811 (4,299,475) (7,169,232) 613,174,703 433,554,579 

ในปี 2561 และ 2560 มีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 2.87 ลา้นบาท และ 0.002  ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
น าไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี 

11. เงินลงทุนในบริษัทที่เกีย่วข้องกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

   ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท) (ร้อยละ) (บาท) 

 บริษทั ซิโน - ไทย ฟรีซ แอนด ์ดราย จ ากดั   

ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑแ์ช่แข็งและ
ผลิตภณัฑฟ์รีซดราย 250,000,000 15 37,500,000 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 3/2560 เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 ไดม้ีมติลงทุนในบริษทั ซิโน - ไทย ฟรีซ 
แอนด์ ดราย จ ากดั (“STFD”) ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน 

12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงมูลค่าตามบญัชีของท่ีดินของบริษทัที่
ถือครองไวโ้ดยท่ียงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงค์ของการใชใ้นอนาคต  

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์ราคาตลาด                 ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 90.61 ลา้นบาท และ 76.3 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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13. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์     
 

 บาท 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
เคร่ืองจกัร                
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ 
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัร 

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560        
     ราคาทุน 88,365,073 423,749,111 763,399,291 35,111,863 22,323,403 62,188,574 1,395,137,315 
    หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (338,246,037) (669,496,795) (30,186,717) (19,448,863) - (1,063,686,113) 

           ค่าเผื่อการดอ้ยคา่สินทรัพย ์ - (737,826) (418,863) - - - (1,156,689) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี    82,057,372 84,765,248 93,483,633 4,925,146 2,874,540 62,188,574 330,294,513 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560       
     มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  82,057,372 84,765,248 93,483,633 4,925,146 2,874,540 62,188,574 330,294,513 
     บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - 4,324,575 9,461,645 9,262,500 1,972,705 41,935,080 66,956,505 
              โอนเขา้(ออก) - 61,559,448 35,986,975 - 79,923 (98,699,153) (1,072,807) 
     หกั   จ  าหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ - (7,928) (53,278) (3) (53) - (61,262) 

             ค่าเส่ือมราคา - (14,533,709) (25,342,252) (2,421,033) (1,098,240) - (43,395,234) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 82,057,372 136,107,634 113,536,723 11,766,610 3,828,875 5,424,501 352,721,715 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560        
     ราคาทุน 88,365,073 489,380,696 793,570,761 41,615,354 23,503,326 5,424,501 1,441,859,711 
    หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (352,605,670) (679,887,018) (29,848,744) (19,674,451) - (1,088,323,584) 

           ค่าเผื่อการดอ้ยคา่สินทรัพย ์ - (667,392) (147,020) - - - (814,412) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี    82,057,372 136,107,634 113,536,723 11,766,610 3,828,875 5,424,501 352,721,715 
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13. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 บาท 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัร 

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    
     มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  82,057,372 136,107,634 113,536,723 11,766,610 3,828,875 5,424,501 352,721,715 
    บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - 2,467,496  15,978,135 - 1,231,650 49,742,114 69,419,395 
             โอนเขา้(ออก) - 9,889,650  16,800,600 - 910,453 (27,643,104) (42,401) 
     หกั  จ าหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์ - (96,600) (35,138) - (14,383) - (146,121) 

ค่าเส่ือมราคา - (15,078,733) (24,432,064) (2,085,593) (1,337,347) - (42,933,737) 

     มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 82,057,372 133,289,447 121,848,256 9,681,017 4,619,248 27,523,511 379,018,851 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561        
     ราคาทุน 88,365,073 500,915,523 810,072,790 34,070,354 24,370,687 27,523,511 1,485,317,938 
     หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,307,701) (367,029,119) (688,224,499) (24,389,337) (19,751,439) - (1,105,702,095) 

             ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - (596,957) (35) - - - (596,992) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี  82,057,372 133,289,447 121,848,256 9,681,017 4,619,248 27,523,511 379,018,851 
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14. เงินมดัจ ำค่ำเช่ำทีด่ิน 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 บริษทัไดท้  าสัญญาจะเช่าท่ีดินกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีเน้ือท่ีรวม 47.73 เอเคอร์ มีมูลค่าการ
เช่ารวม 1.43 ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงิน 50.57 ลา้นบาท อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2559 
ท่ี 35.32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) ตลอดอายกุารเช่า 50  ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี โดยบริษทัตกลงท่ีจะวางเงิน
มดัจ าค่าเช่าท่ีดินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรือเท่ากบั 0.71 ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงินจ านวน 25.3 ลา้นบาท) ภายหลงัการลง
นามในสัญญาจะเช่าท่ีดินเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 และจะช าระส่วนท่ีเหลือในวนัท าสัญญาเช่า  โดยมีเง่ือนไขให้ผูใ้ห้เช่าด าเนินการถม
ท่ีดินและปรับปรุงสภาพท่ีดินให้เหมาะสมกบัการก่อสร้าง รวมถึงประสานงานกบัหน่วยงานราชการในการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การ
ใชท่ี้ดินเพ่ือให้สอดคล้องกับการก่อสร้างโรงงานไดก่้อนการเข้าท าสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัทย่อยของบริษัท ท่ีจะด าเนินการจัดตั้ งใน
ประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ภายในระยะเวลา 9 เดือนนบัจากวนัท่ี 1 เมษายน 2559 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากมีความล่าชา้ในการประสานงานกบัหน่วยงานราชการของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 ไดพิ้จารณาร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย และเห็นว่าบริษทัยงัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการลงทุนใน
โครงการดงักล่าว  จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ด าเนินการเจรจาขอขยายอายขุองขอ้ตกลงก่อนด าเนินการสัญญาเช่าไปอีก 
1 ปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงคู่สัญญาไดรั้บทราบและลงนามในหนังสือขอ้ตกลง โดยไม่มีเง่ือนไขเพ่ิมเติมเรียบร้อยแลว้ และได้
รายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2561 เพ่ือรับทราบ 

15. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 บาท 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560    

    ราคาทุน 5,767,643 5,022,987 10,790,630 

    ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,234,020) - (2,234,020) 

    มูลค่าสุทธิ 3,533,623 5,022,987 8,556,610 

รายการระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    
    มูลค่าสุทธิตน้ปี 3,533,623 5,022,987 8,556,610 

    บวก รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 804,000 594,000 1,398,000 

             รายการโอนเขา้ (โอนออก) 1,981,610 (1,981,610) - 

    หัก ค่าตดัจ าหน่าย (429,006) - (429,006) 

    มูลค่าสุทธิส้ินปี 5,890,227 3,635,377 9,525,604 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    
    ราคาทุน 8,553,252 3,635,377 12,188,629 

    ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,663,025) - (2,663,025) 

    มูลค่าสุทธิ 5,890,227 3,635,377 9,525,604 
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 บาท 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง รวม 

รายการระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    

    มูลค่าสุทธิตน้ปี 5,890,227 3,635,377 9,525,604 
    บวก รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,700 85,000 88,700 

             รายการโอนเขา้ (โอนออก) 1,594,798 (1,594,798) - 

    หัก ค่าตดัจ าหน่าย (771,216) - (771,216) 

    มูลค่าสุทธิส้ินปี 6,717,509 2,125,579 8,843,088 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    
    ราคาทุน 10,151,750 2,125,579 12,277,329 

    ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,434,241) - (3,434,241) 

    มูลค่าสุทธิ 6,717,509 2,125,579 8,843,088 

16. วงเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินจ านวน 473 ลา้นบาท โดยมี
อตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี  

17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 บาท 
 2561 2560 

เจา้หน้ีการคา้  34,986,245 26,512,889 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 34,260,915 38,177,087 

เจา้หน้ีอ่ืนๆ 1,327,402 1,965,784 

รวม 70,574,562 66,655,760 
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18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 บาท 

 2561 2560 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,940,390 4,055,718 

หัก ดอกเบ้ียและภาษีซ้ือรอตดับญัชี (292,870) (510,870) 

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี (960,462) (835,723) 
             สุทธิ 1,687,058 2,709,125 

บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะที่ใชใ้นการด าเนินงานของกิจการโดยมีก  าหนดการช าระค่าเช่า
เป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลา 4 - 5 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 1.12 1.82 2.94 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (0.16) (0.13) (0.29) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 0.96 1.69 2.65 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 1.12 2.94 4.06 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (0.28) (0.24) (0.52) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 0.84 2.70 3.54 

19. ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน 

บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2554  

บริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

 2561 2560 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม   
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  46,228,984 44,907,938 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :   
   ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,457,885 2,837,737 

   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,861,945 2,029,634 

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
    ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  1,609,413 2,639,730 
    ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางประชากร 1,954,028 (6,219,271) 
    ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (794,978) 2,268,116 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (3,674,000) (2,234,900) 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 49,643,277 46,228,984 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 บาท 

 2561 2560 

ตน้ทุนขาย 3,427,521 3,862,452 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 113,623 128,026 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 778,686 876,893 
รวม 

 

4,319,830 4,867,371 

บริษัทคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวนเงินประมาณ 12.72 ล้านบาท             
(2560: จ านวน 4.01 ลา้นบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธ ันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษทั
ประมาณ 9 ปี (2560 : 14 ปี) 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 

 2561 2560 
อตัราคิดลด ร้อยละ 2.50 ต่อปี 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 2.78 - 3.14 ต่อปี 
 
 
 
 
 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 1.08 - 3.81 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ผนัแปรตามอายพุนกังาน 
ร้อยละ 4.58 - 34.38 

ผนัแปรตามอายพุนกังาน 
ร้อยละ 0 - 48 

อตัรามรณะ อตัราตามตารางมรณะไทย 
ปี 2560 แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 

อตัราตามตารางมรณะไทย 
ปี 2551 แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว  

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวเ้ป็นจ านวน
เงินดงัต่อไปน้ี 

 

 (ลา้นบาท) 
 2561 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวำคม เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (2.86) 3.24 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 3.22 (2.90) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (3.06) 3.49 

 (ลา้นบาท) 
 2560 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวำคม เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (1.74) 1.86 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 1.86 (1.76) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (0.91) 0.98 

 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดง
ประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยู่
ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีก  าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้ง
เลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้  บริษัทมี
หน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 10.6 ลา้นบาท บริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดย
รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
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20. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

บริษทัไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรประจ าปีหลงัหักผล
ขาดทุนสะสมตน้ปี (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ารองตามกฎหมายไม่
สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้  

21. เงินปันผลจ่ำย 
 

เงินปันผล อนุมตัิโดย 

จ านวน
หุน้(ลา้น
หุน้) 

 
อตัราหุน้ละ    
(บาท) 

 
จ านวนเงิน
(ลา้นบาท) 

 

จ่ายเงินปันผล 
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ด าเนินงานของบริษทั ส าหรับงวด 
       หกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือ
วนัที่ 8 ตุลาคม 2561 

381 

 

0.10  38.11 

 

พฤศจิกายน 2561 

จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของ
บริษทั ปี 2560 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัที่ 
27 เมษายน 2561 381 

 
0.20 

 
76.23 

 
พฤษภาคม 2561 

     รวมเงินปันผลจ่ายปี 2561     114.34   
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ด าเนินงานของบริษทั ส าหรับงวด 
          หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  

ท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือ
วนัที่ 11 สิงหาคม 2560 

381 

 

0.14  53.36 

 

กนัยายน 2560 

จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของ
บริษทั ปี 2559 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ
วนัที่ 27 เมษายน 2560 381   0.35  133.40  พฤษภาคม 2560 

     รวมเงินปันผลจ่ายปี 2560     186.76   

22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคัญได้แก่  
 บาท 

 2561 2560 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป  ก่ึงส าเร็จรูป และวตัถุดิบ (157,309,096) (98,430,150) 
ซ้ือวตัถุดิบ 556,039,828 530,733,697 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 43,704,953 43,824,241 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 280,063,306 289,722,763 

 
 

23. กำรจ ำแนกข้อมูลตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและ
สอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผลิตและจ าหน่ายผกัแช่เยือกแข็ง และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึง
ไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินน้ี 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 

หนา้ 32 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายส่งออกต่างประเทศและรายไดจ้ากการขายในประเทศ
ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 บาท 

 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 1,238,316,099 1,322,706,758 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 27,192,541 35,184,364 

     รวม 1,265,508,640 1,357,891,122 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่  

ในปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 74 ของรายไดร้วม ซ่ึงมาจากการด าเนินธุรกิจในการจ าหน่าย
ผกัแช่เยอืกแข็ง (ปี 2560 : มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 82 ของรายไดร้วม) 

24. เงินกองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำน 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบ
กองทุน บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนน้ีเท่ากบัส่วนท่ีพนกังานจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังาน บริษทัไดแ้ต่งตั้ง ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัการกองทุน เพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 ภายใต ้การก ากบัดูแลของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสุทธิจากส่วนรับคืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 2.0  ลา้นบาท 
และ 1.7  ลา้นบาท ตามล าดบั 

25. ภำษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2561 2560 

ภำษีเงินได้ทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน   

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 21,317,702 38,068,668 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 396,395 (624,727) 

รวม 21,714,097 37,443,941 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 553,693 (262,285) 
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 บาท 

 2561 2560 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 119,195,704 197,850,126 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 
จ านวนภาษีตามอตัราเงินได ้ 23,839,141 39,570,025 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (21,078) (40,000) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหักไดเ้พ่ิม (3,061,588) (2,757,121) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี  561,227 1,295,764 

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 21,317,702 38,068,668 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 396,395 (624,727) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 21,714,097 37,443,941 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 

 บาท 
 2561 2560 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน   
    ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 160,979 131,510 
   ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 859,895 1,433,846 
   ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 9,928,655 9,245,798 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน   
    ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (21,078) (40,000) 
 10,928,451 10,771,154 

26. กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีสินทรัพยบ์างรายการท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไว ้
แยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 
 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  

เงินลงทุนเพ่ือคา้ - กองทุน - 40,105,389 - 40,105,389 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  - 90,605,550 - 90,605,550 
 



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ)   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 

หนา้ 34 

 
 

    (หน่วย:บาท) 
 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  

เงินลงทุนเพ่ือคา้ - กองทุน - 180,199,999 - 180,199,999 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  - 76,258,000 - 76,258,000 

27. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

27.1 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีของกิจการ อย่างไรก็ตามหากมีลูกหน้ีท่ีบริษทัคาดว่าอาจจะมีปัญหา
ดา้นการช าระเงินแลว้ผูบ้ริหารของกิจการมีนโยบายท่ีจะบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญให้เพียงพอกบัโอกาสท่ีจะเกิดความสูญเสีย
ดงักล่าว 

27.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่นและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัมีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษทั
จึงมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการใชอ้นุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินคุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงิน
ซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหน้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารพาณิชย ์
4 แห่ง จ  านวน 26.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นจ านวนเงิน 870.1 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
ซ่ึงจะครบก าหนดภายในระยะเวลา 6 - 12  เดือน และจากการเปรียบเทียบกบัมูลค่ายุติธรรมกบัมูลค่าตามสัญญาเกิดผลก าไรจ านวน 
2.94 ลา้นบาท     

27.3 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว
ส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้ น บริษทัเช่ือว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดงันั้นบริษทัจึงมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

27.4 มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น บริษทัจึงเช่ือว่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ของบริษทัมีมูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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28. ภำระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
28.1 บริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิในการใชโ้ปรแกรมและสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าว โดยบริษทัมีภาระ

ผกูพนัตามสัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.0 ลา้นบาท 
28.2 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนประเทศพม่า โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตาม

สัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 
28.3 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้าประกนับริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวนเงินประมาณ 

10.1 ลา้นบาท 
28.4 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งผูรั้บเหมาส าหรับโครงการการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารห้องเยน็ เป็นจ านวนเงิน 

24.92 ลา้นบาท 

29. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
รวมทั้งส้ินในอตัราหุ้นละ 0.21 บาท ทั้งน้ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไปแลว้ในระหว่างปี 2561 ในอัตราหุ้น
ละ 0.10 บาท เป็นเงินจ านวน 38.11 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายคร้ังท่ีสองในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงินจ านวน 
41.9 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี มติดงักล่าวจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

30. กำรอนุมตังิบกำรเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์  2562 

 


