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1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์          
แห่งประเทศไทยในปี 2536 กลุ่มบริษัท ด าเนินธุรกิจผลิตและ ส่งออกผัก แช่เยือก แข็ง  และจ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป                    
บริษัทมีท่ีอยู่ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ดังน้ี 

ส านักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 149/34 ช้ัน 3 - 4 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานสาขา 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 92 หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานสาขา 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 299 หมู่ท่ี 14 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการ เงิน
ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี ”) กฎระเบียบและ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องและตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ข้อ มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2556 งบการเงินนี้มิได้
รวมข้อมูลทางการเงินท้ังหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว ดังน้ันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่าน
ควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและ   
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ 
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว้ 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่โฟร เซ่นฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย คือ บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด  

รายการบัญชีท่ีส าคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยท่ีรวมในงบการเงิ นระหว่างกาลรวมได้หักกลบลบกันแล้ ว
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3. มาตรฐานการบัญชีใหม่  

ก. มาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ีเริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

บริษัทได้เปิดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 ไว้
แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน  

ข.  มาตรฐานการบัญชีท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต  

บริษัทได้เปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ กลุ่ม
บริษัท 

4. นโยบายการบัญชี 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2556  

 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
5.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคา 

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังน้ี : 

 ลักษณะความสัมพันธ์ 

 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทย่อย :   

     บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด 
ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการ

ร่วมกัน 
ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการ

ร่วมกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน :   

      บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด - ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

      บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

      บริษัท อิง เชง  จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
      บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร ์กรุ๊ป จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

 นโยบายราคา 

รายได้จากการขายสินค้า  ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาท่ีคิดกับคู่ค้ารายอื่น 

รายได้ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกันตามสัญญา 

 รายได้บริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกัน 

ค่านายหน้า อัตราร้อยละ 1.50 - 3.00 ของยอดขาย 

5.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

ลูกหนี้การค้า     
    บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 15,042,176 16,518,707 
    บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด - 7,525,537 - 4,113,942 
    บริษัท อิง เชง  จ ากัด 1,980,296 1,517,884 1,980,296 1,517,884 

               รวม 1,980,296 9,043,421 17,022,472 22,150,533 

ค่านายหน้าค้างจ่าย     
    บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด - 1,087,461 - 650,847 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 709,774 506,740 709,774 506,740 
    บริษัท อิง เชง จ ากัด 4,341,851 3,423,546 4,341,851 3,423,546 

               รวม 5,051,625 5,017,747 5,051,625 4,581,133 

เงินประกัน     
    บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 30,000 30,000 
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5.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  

รายได้และค่าใช้จ่าย ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย  และบริษัท ท่ีเกี่ยวข้องกันส าหรับ งวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี  31 มีนาคม  
2557 และ 2556 มีดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

รายได้จากการขายสินค้า     
    บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 44,737,246 59,158,521 
    บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด - 44,042,132 - 32,777,426 

    บริษัท อิง เชง  จ ากัด 2,514,057 526,068 2,514,057 526,068 

               รวม 2,514,057 44,568,200 47,251,303 92,462,015 

รายได้อื่น     
    บริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด - - 168,900 168,900 

    บริษัท ซี.ที. พรอสเพอร์ กรุ๊ป จ ากัด 22,500 22,500 22,500 22,500 

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

ค่านายหน้าจ่าย     
    บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด - 912,973 - 662,279 
    บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย  จ ากัด 771,641 177,722 771,641 177,722 

    บริษัท อิง เชง จ ากัด 964,365 833,291 964,365 833,291 

               รวม 1,736,006 1,923,986 1,736,006 1,673,292 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 7,541,663 7,690,564 6,953,213 7,144,639 

6. เงินลงทุนช่ัวคราว 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจ าระยะเวลา 6 - 13  เดือน (31 ธันวาคม 2556 : 6 และ   13 
เดือน) อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.05 - 3.10 ต่อปี (31 ธันวาคม 2556 : ร้อยละ 1.05 - 3.20 ต่อปี) 
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

ลูกหนี้การค้า - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 5.2) 1,980,296 9,043,421 17,022,472 22,150,533 

ลูกหนี้การค้า  - บริษัทอื่น 80,841,075 81,526,634 64,901,998 67,229,280 

รวมลูกหนี้การค้า 82,821,371 90,570,055 81,924,470 89,379,813 

ลูกหนี้สรรพากร 1,948,329 1,517,895 1,935,659 1,497,290 

ดอกเบ้ียค้างรับ 892,228 1,396,129 864,285 1,360,453 

ลูกหนี้อื่นๆ 2,705,093 2,506,838 2,703,868 2,506,838 

รวม 88,367,021 95,990,917 87,428,282 94,744,394 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 แยกตามอายุหนี้ท่ีค้างช าระได้ดังน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

 ลูกหนี้การค้า - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                   

     ยังไม่ครบก าหนดช าระ 1,274,432 8,194,615 16,316,608 21,301,727 

     เกินก าหนดช าระ น้อยกว่า 3 เดือน: 705,864 848,806 705,864 848,806 

  รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                             1,980,296 9,043,421 17,022,472 22,150,533 

ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น                   
     ยังไม่ครบก าหนดช าระ 76,222,903 80,153,410 64,901,998 65,856,056 

     เกินก าหนดช าระ น้อยกว่า 3 เดือน: 4,618,172 1,373,224 - 1,373,224 

   รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น                             80,841,075 81,526,634 64,901,998 67,229,280 

8. ลูกหนี้ชาวไร่  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

ลูกหนี้ชาวไร่                                        10,980,973 40,208,588 
หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                    (611,246) (563,785) 

                 สุทธิ       10,369,727 39,644,803 
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9. สินค้าคงเหลือ  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
 ราคาทุน ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าสินค้า สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ
 31 มีนาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
31 มีนาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
31 มีนาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
สินค้าส าเร็จรูปและ 
   กึ่งส าเร็จรูป 353,690,539 286,580,350 (623,918) (1,383,441) 353,066,621 285,196,909 
วัตถุดิบและ 
   วัสดุโรงงาน 31,824,873 27,864,589 (448,300) (564,000) 31,376,573 27,300,589 
เมล็ดพันธุ์,ยา,ปุ๋ย 54,543,361 27,120,236 (1,351,893) (146,040) 53,191,468 26,974,196 

รวม 440,058,773 341,565,175 (2,424,111) (2,093,481) 437,634,662 339,471,694 

10. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557   
ราคาตามบัญชีต้นงวด  367,991,602 367,505,586 
ซื้อสินทรัพย์ 21,779,894 21,779,894 
จ าหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ (127,867) (127,867) 

ค่าเสื่อมราคา (12,987,119) (12,889,813) 

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด  376,656,510 376,267,800 

 
11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

เจ้าหนี้การค้า  42,734,498 36,845,438 42,734,498 36,845,438 

ค่านายหน้าค้างจ่าย - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2) 5,051,625 5,017,747 5,051,625 4,581,133 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 30,112,189 39,341,703 29,467,731 38,002,737 

เจ้าหนี้อื่น 1,069,531 466,754 1,069,531 466,754 

รวม 78,967,843 81,671,642 78,323,385 79,896,062 
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12. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
กลุ่มบริษัท จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ าเหน็จ ตามข้อก า หนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน        
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม    
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 
 

35,301,931 34,182,292 
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ีย 1,222,068 1,166,856 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 

 

36,523,999 35,349,148 

13. ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน 
ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทท่ีผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน  

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกผัก แช่เยือกแข็ง  และจ าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป เนื่องจากยอดจ าหน่ายข้าวโพดหวาน
แปรรูปมีจ านวนเงินไม่เป็นสาระส าคัญ และ ด าเนินธุรกิจในส่วนงา นทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย  จึงไม่ได้มีการเสนอ
ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี้ 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม  2557 และ 2556 กลุ่มบริษัทมี รายได้จากการขายส่งออก ต่างประเทศคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 99 ของรายได้จากการขายรวม  

14. ภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล 2,650,994 4,064,544 2,650,994 3,979,641 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล

แตกต่างช่ัวคราวและการกลับรายการ      
ผลแตกต่างช่ัวคราว (77,168) (221,955) (66,126) (217,673) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน               
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,573,826 3,842,589 2,584,868 3,761,968 
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15. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเส่ียง 
กลุ่มบริษัทมีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   
กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้อนุพันธ์ท่ีเป็นเครื่องมือทางการเงินคุ้มครองรายการ       
ท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ
ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง จ านวน 43.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อจ านวนเงิน 1,385.2  ล้านบาท เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจาก        
อัตราแลกเปลี่ยนในการช าระคืนดังกล่าวซึ่งจะครบก าหนดในเดือนมีนาคม 2558 และจากการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่า         
ตามสัญญาเกิดผลขาดทุนจ านวน 21.4 ล้านบาท 

16. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้า 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 

16.1 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟู้ดโพรเซสซิ่ง จ ากัด ท่ียังไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงินประมาณ 
90.0 ล้านบาท 

16.2 บริษัทได้ท าสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมและท าสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบ ดังกล่าว  โดยบริษัท   
มีภาระผูกพันตามสัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 2.2 ล้านบาท 

16.3 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ าประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 10.1 ล้านบาท 

17. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ    
0.31 บาท จ านวน 381,145,725 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 118.1 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2556 ก าหนดจ่ายเงินปันผล         
ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนีไ้ด้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี  
15 พฤษภาคม 2557 


