บริษทั เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

172,884,587

175,934,456

129,142,093

150,493,438

เงินลงทุนชัว่ คราว

7

296,000,000

406,000,000

290,000,000

400,000,000

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

8

91,582,071

95,990,917

91,561,035

94,744,394

ลูกหนี้ชาวไร่

9

24,830,901

39,644,803

24,830,901

39,644,803

สิ นค้าคงเหลือ

10

436,665,630

339,471,694

436,665,630

339,471,694

1,021,963,189

1,057,041,870

972,199,659

1,024,354,329

รวมสิ นทรั พย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากประจาที่ติดภาระค้าประกัน

11

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

12

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

347,231,135

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

14

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

25

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

15,197,026
-

-

-

23,353,658

23,353,658

367,991,602

347,150,536

367,505,586

6,751,545

4,037,904

6,751,545

4,037,904

9,323,351

8,118,798

9,094,351

7,894,870

1,760,986

1,760,186

1,760,086

1,759,286

365,067,017

397,105,516

388,110,176

404,551,304

1,387,030,206

1,454,147,386

1,360,309,835

1,428,905,633

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 4

บริษทั เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

74,187,092

81,671,642

72,768,713

79,896,062

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

1,664,468

7,164,707

957,239

6,879,075

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

3,377,117

3,179,695

3,346,266

3,028,847

79,228,677

92,016,044

77,072,218

89,803,984

40,303,820
119,532,497

35,301,931
127,317,975

40,303,820
117,376,038

34,182,292
123,986,276

381,146,251

381,146,251

381,146,251

381,146,251

381,145,725

381,145,725

381,145,725

381,145,725

68,000,000

68,000,000

68,000,000

68,000,000

38,115,000

38,115,000

38,115,000

38,115,000

780,236,984

839,568,686

755,673,072

817,658,632

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,267,497,709

1,326,829,411

1,242,933,797

1,304,919,357

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,387,030,206

1,454,147,386

1,360,309,835

1,428,905,633

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หมายเหตุ
16

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น - มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 381,146,251 หุ้น

17

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 381,145,725 หุ้น
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุนสารองตามกฎหมาย

18

ส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 5

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557
2556
2557
2556
1,413,563,770 1,426,501,997 1,386,115,871 1,407,755,784
(1,140,891,010) (1,112,921,285) (1,140,891,010) (1,112,921,285)

กำไรขั้นต้ น

272,672,760

313,580,712

245,224,861

294,834,499

กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น

(29,632,910)
19,786,397

17,716,686
19,116,538

(22,921,227)
19,476,309

11,157,296
19,195,791

กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำย

262,826,247

350,413,936

241,779,943

325,187,586

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(100,515,836)

(104,589,553)

(87,221,743)

(89,282,182)

(91,816,981)

(89,108,615)

(87,425,652)

(83,913,927)

(192,332,817)

(193,698,168)

(174,647,395)

(173,196,109)

70,493,430

156,715,768

67,132,548

151,991,477

(10,067,343)
60,426,087

(20,897,795)
135,817,973

(9,360,319)
57,772,229

(19,918,315)
132,073,162

(1,604,257)
58,821,830

(936,436)
134,881,537

(1,604,257)
56,167,972

(1,427,593)
130,645,569

60,426,087
-

135,817,973
-

57,772,229
-

132,073,162
-

60,426,087

135,817,973

57,772,229

132,073,162

58,821,830
-

134,881,537
-

56,167,972
-

130,645,569
-

58,821,830

134,881,537

56,167,972

130,645,569

0.16

0.36

0.15

0.35

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย - สุทธิ จากภาษี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

25

การแบ่ งปันกาไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้า 6

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เงินปันผลจ่าย
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

19

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เงินปันผลจ่าย
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

19

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

บาท
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สารองตามกฎหมาย ส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ส่วนของผูถ้ ือหุน้

รวม

381,145,725
381,145,725

68,000,000
68,000,000

38,115,000
38,115,000

811,403,667
(106,716,518)
134,881,537
839,568,686

-

1,298,664,392
(106,716,518)
134,881,537
1,326,829,411

381,145,725
381,145,725

68,000,000
68,000,000

38,115,000
38,115,000

839,568,686
(118,153,532)
58,821,830
780,236,984

-

1,326,829,411
(118,153,532)
58,821,830
1,267,497,709

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 7

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เงินปันผลจ่าย

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
381,145,725

19

-

บาท
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สารองตามกฎหมาย ส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ส่วนของผูถ้ ือหุน้
68,000,000
-

38,115,000
-

รวม

793,729,581

-

1,280,990,306

(106,716,518)

-

(106,716,518)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

381,145,725

68,000,000

38,115,000

130,645,569
817,658,632

-

130,645,569
1,304,919,357

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

381,145,725

68,000,000

38,115,000

817,658,632

-

1,304,919,357

(118,153,532)

-

(118,153,532)

56,167,972
755,673,072

-

56,167,972
1,242,933,797

เงินปันผลจ่าย
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

19

381,145,725

68,000,000

38,115,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 8

บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บำท
งบกำรเงินรวม
2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556

2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้

70,493,430

156,715,768

67,132,548

151,991,477

(78,376)

(939,458)

(78,376)

(846,512)

รำยกำรปรับกระทบกำไรเป็ นเงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
หนี้สงสัยจะสู ญ
ขำดทุนจำกกำรปรับลดมูลค่ำสิ นค้ำ (กลับรำยกำร)

41,075

-

41,075

-

114,697

(2,822,922)

114,697

(2,822,922)

ขำดทุน(กำไร)จำกกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์

(2,245,466)

23,825

(1,762,642)

43,824

ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย

60,278,862

59,698,261

59,891,649

59,303,846

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ

-

2,634,787

-

2,634,787

6,120,567

5,000,683

6,095,206

4,686,047

134,724,789

220,310,944

131,434,157

214,990,547

4,527,072

(31,561,389)

3,301,585

(26,570,360)

ลูกหนี้ชำวไร่

14,772,827

10,088,444

14,772,827

10,088,444

สิ นค้ำคงเหลือ

(97,308,633)

20,168,898

(97,308,633)

20,168,898

(800)

2,444,785

(800)

2,444,785

(9,160,770)

(8,388,608)

(7,658,569)

(8,315,522)

68,799

180,985

188,796

90,119

(1,299,000)

(457,500)

(1,299,000)

(457,500)

46,324,284

212,786,559

43,430,363

212,439,411

(16,371,070)

(31,840,567)

(16,080,571)

(30,463,884)

29,953,214

180,945,992

27,349,792

181,975,527

กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำนลดลง (เพิม่ ขึ้น)
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนิ นงำนเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้ำ 9

บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บำท
งบกำรเงินรวม
2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556

2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ ครำว(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินฝำกประจำที่ติดภำระค้ำประกัน (เพิม่ ขึ้น)ลดลง

110,000,000 (200,400,000)

110,000,000

(200,000,000)

15,197,026

(254,831)

2,406,580

171,879

1,892,561

151,879

(39,825,349)

(49,976,078)

(39,812,358)

(49,913,078)

(2,756,431)

(2,257,984)

(2,756,431)

(2,257,984)

85,021,826 (252,717,014)

69,323,772

(252,019,183)

(118,024,909) (106,545,130)
(118,024,909) (106,545,130)

(118,024,909)
(118,024,909)

(106,545,130)
(106,545,130)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง - สุ ทธิ

(3,049,869) (178,316,152)

(21,351,345)

(176,588,786)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

175,934,456
172,884,587

354,250,608
175,934,456

150,493,438
129,142,093

327,082,224
150,493,438

เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพือ่ ซื้ ออำคำรและอุปกรณ์ (ข้ อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
เงินสดจ่ำยซื้ อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุ ทธิ ได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ำยเงินปั นผล (ข้ อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2)
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม

-

-

7,164,707

1. เงินสดจ่ำยในกำรซื้ ออำคำรและอุปกรณ์
รำยละเอียดอำคำรและอุปกรณ์ได้มำในระหว่ำงปี ดังนี้
อำคำรและอุปกรณ์ที่ได้มำในระหว่ำงปี

(39,636,719)

(46,440,417)

(39,623,728)

(46,377,417)

เจ้ำหนี้ซ้ื อทรัพย์สินลดลง
เงินสดจ่ำยเพือ่ ซื้ ออำคำรและอุปกรณ์

(188,630)
(39,825,349)

(3,535,661)
(49,976,078)

(188,630)
(39,812,358)

(3,535,661)
(49,913,078)

(118,153,532) (106,716,518) (118,153,532)
128,623
171,388
128,623
(118,024,909) (106,545,130) (118,024,909)

(106,716,518)
171,388
(106,545,130)

2. เงินสดจ่ำยเงินปั นผล
เงินปั นผลจ่ำย
เงินปั นผลค้ำงจ่ำยเพิม่ ขึ้น
เงินสดจ่ำยเงินปั นผล
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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