
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) 

งบการเงินระหวา่งกาล

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560



31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
สินทรัพย์ หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 98,163,494 405,131,595

เงินลงทุนชัว่คราว 6 550,605,783 350,681,734

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 114,944,142 69,962,214

ลูกหน้ีชาวไร่ 8 14,208,044 48,280,500

สินคา้คงเหลือ 9 477,136,880 345,065,455

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,255,058,343 1,219,121,498

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 22,128,578 22,128,578

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 352,840,815 330,294,513

เงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน 12 25,358,949 25,358,949

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13 8,435,940 8,556,610

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 10,432,698 10,408,712

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,023,918 1,646,944

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 421,220,898 398,394,306

รวมสินทรัพย์ 1,676,279,241 1,617,515,804

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่  31 มนีำคม  2560

บาท

หนา้ 3



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 70,086,613 74,885,608

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 16 790,973 -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 37,217,256 25,451,961

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,759,007 3,180,112

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 111,853,849 103,517,681

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 16 3,261,040 -                         

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 45,080,461 44,907,938

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 48,341,501 44,907,938

รวมหนีสิ้น 160,195,350 148,425,619
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
     ทุนจดทะเบียน 
       หุน้สามญั  381,145,725 หุน้ 381,145,725 381,145,725

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้
        หุน้สามญั  381,145,725 หุน้ 381,145,725 381,145,725

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 68,000,000 68,000,000

ก าไรสะสม

     จดัสรรเพ่ือทุนส ารองตามกฎหมาย 38,115,000 38,115,000

     ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,028,823,166 981,829,460

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,516,083,891 1,469,090,185

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,676,279,241 1,617,515,804

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ณ วนัที่  31 มนีำคม  2560

บาท

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
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(ไม่ไดต้รวจสอบ)

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559

รายไดจ้ากการขาย 333,075,888 308,133,799

ตน้ทุนขาย (235,089,225) (228,510,438)

ก ำไรขั้นต้น 97,986,663 79,623,361

รายไดอ่ื้น 4,109,091 3,047,317

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 102,095,754 82,670,678

ค่าใชจ่้ายในการขาย (21,297,856) (19,758,133)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (20,774,259) (19,084,603)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (1,248,123) (4,779,572)

   รวมค่าใชจ่้าย (43,320,238) (43,622,308)

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 58,775,516 39,048,370

ตน้ทุนทางการเงิน (32,225) -                       

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 58,743,291 39,048,370

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (11,749,585) (6,106,127)

ก ำไรส ำหรับงวด 46,993,706 32,942,243

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด -                    -                       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 46,993,706 32,942,243

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

ก าไรส าหรับงวด 0.12 0.09

จ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก  (หุ้น) 381,145,725 381,145,725

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2560

บาท

หนา้ 5



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ทุนท่ีออก

และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนส ารองตามกฎหมาย ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 381,145,725 68,000,000 38,115,000 861,681,414 1,348,942,139

ก าไรส าหรับงวด -                     -                         -                            32,942,243 32,942,243

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                     -                         -                            -                              -                         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                         -                            32,942,243 32,942,243

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 381,145,725 68,000,000 38,115,000 894,623,657 1,381,884,382

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 381,145,725 68,000,000 38,115,000 981,829,460 1,469,090,185

ก าไรส าหรับงวด -                     -                         -                            46,993,706 46,993,706

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                     -                         -                            -                              -                         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                         -                            46,993,706.00            46,993,706

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 381,145,725 68,000,000 38,115,000 1,028,823,166 1,516,083,891

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2560

บาท

ก าไรสะสม
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(ไม่ไดต้รวจสอบ)

2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 58,743,291 39,048,370

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน

        (ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,102,464 (208,337)

        ขาดทุน(ก าไร)จากการปรับลดมูลค่าสินคา้ (128,542) 149,822

        ก  าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (542,906) -                       

        ก  าไรจากการขายเงินลงทุน (85,774) -                       

        ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (358,812) (317,755)

        ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 10,179,267 9,305,470

        ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 1,237,725 900,231

        ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 32,225 -                       

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 70,178,938 48,877,801

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (46,084,392) (19,783,865)

     ลูกหน้ีชาวไร่ 34,072,456 17,669,343

     สินคา้คงเหลือ                          (131,942,883) (75,468,967)

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (376,974) (453,956)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (5,232,309) (8,292,911)

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 578,895 (340,265)

     ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (1,065,202) (90,300)               

เงนิสดจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน (79,871,471) (37,883,120)        

จ่ายดอกเบ้ีย (32,225) -                       

จ่ายภาษีเงินได้ (8,276)               -                       

     เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (79,911,972) (37,883,120)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2560

บาท

หนา้ 7



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (250,000,000)    -                       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 50,704,631       -                       

เงินสดจ่ายมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน -                    (25,358,949)        

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 372,902 317,757

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม) (28,133,662)      (19,294,843)        

เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -                    (255,000)             

     เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (227,056,129) (44,591,035)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (306,968,101) (82,474,155)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 405,131,595 259,786,030

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 98,163,494 177,311,875

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

เงินสดจ่ายในการซ้ืออาคารและอุปกรณ์

    รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ไดม้าในระหวา่งงวดดงัน้ี

         อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าในระหวา่งงวด (32,618,989) (13,676,402)

         หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน 4,052,013 -                       

         เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 433,314 (5,618,441)

        เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (28,133,662)      (19,294,843)        

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2560

บาท

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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