บริษทั เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบการเงินระหว่างกาล
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

บริษทั เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
บาท

สินทรั พย์

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

317,875,467

172,884,587

269,506,374

129,142,093

เงินลงทุนชัว่ คราว

6

100,000,000

296,000,000

100,000,000

290,000,000

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

7

91,533,815

91,582,071

91,511,096

91,561,035

ลูกหนี้ ชาวไร่

8

7,237,341

24,830,901

7,237,341

24,830,901

สิ นค้าคงเหลือ

9

504,217,930

436,665,630

504,217,930

436,665,630

1,020,864,553

1,021,963,189

972,472,741

972,199,659

23,353,658

23,353,658

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

10

340,014,974

347,231,135

339,942,109

347,150,536

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

11

6,660,041

6,751,545

6,660,041

6,751,545

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

8,363,882

9,323,351

8,363,882

9,094,351

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,784,086

1,760,986

1,784,086

1,760,086

356,822,983

365,067,017

380,103,776

388,110,176

1,377,687,536

1,387,030,206

1,352,576,517

1,360,309,835

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 3

บริษทั เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
12

62,322,656

74,187,092

62,322,656

72,768,713

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

1,658,765

1,664,468

951,536

957,239

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

3,994,081

3,377,117

3,989,836

3,346,266

67,975,502

79,228,677

67,264,028

77,072,218

40,126,165
108,101,667

40,303,820
119,532,497

40,126,165
107,390,193

40,303,820
117,376,038

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

782,325,144

780,236,984

757,925,599

755,673,072

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,269,585,869

1,267,497,709

1,245,186,324

1,242,933,797

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,377,687,536

1,387,030,206

1,352,576,517

1,360,309,835

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 381,146,251 หุ ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 381,145,725 หุ ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

13

กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุนสารองตามกฎหมาย
ส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 4

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2558
บาท
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

งบการเงินรวม
2558
2557
298,126,374
326,206,403
(260,475,706) (247,457,024)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
298,126,374
320,081,547
(260,475,706) (247,457,024)

กำไรขั้นต้ น
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น

37,650,668
2,542,598
2,783,372

78,749,379
(23,361,660)
5,548,356

37,650,668
2,542,598
2,699,607

72,624,523
(18,420,730)
5,602,516

กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำย

42,976,638

60,936,075

42,892,873

59,806,309

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(21,066,497)

(24,198,259)

(21,066,497)

(21,255,930)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(18,844,405)

(20,818,657)

(18,825,273)

(19,346,583)

(39,910,902)

(45,016,916)

(39,891,770)

(40,602,513)

3,065,736

15,919,159

3,001,103

19,203,796

(977,576)
2,088,160
2,088,160

(2,573,826)
13,345,333
13,345,333

(748,576)
2,252,527
2,252,527

(2,584,868)
16,618,928
16,618,928

2,088,160
-

13,345,333
-

2,252,527
-

16,618,928
-

2,088,160

13,345,333

2,252,527

16,618,928

2,088,160
-

13,345,333
-

2,252,527
-

16,618,928
-

2,088,160

13,345,333

2,252,527

16,618,928

0.005

0.035

0.006

0.044

รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
การแบ่ งปั นกาไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
การแบ่ งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 5

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2558

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558

บำท
กำไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนเกินมูลค่ำหุน้ สำรองตำมกฎหมำย ส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

รวม

381,145,725
381,145,725

68,000,000
68,000,000

38,115,000
38,115,000

839,568,686
13,345,333
852,914,019

-

1,326,829,411
13,345,333
1,340,174,744

381,145,725
381,145,725

68,000,000
68,000,000

38,115,000
38,115,000

780,236,984
2,088,160
782,325,144

-

1,267,497,709
2,088,160
1,269,585,869

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

หน้ำ 6

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2558

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว

บำท
กำไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนเกินมูลค่ำหุน้ สำรองตำมกฎหมำย ส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

381,145,725

68,000,000

38,115,000

817,658,632

-

1,304,919,357

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557

381,145,725

68,000,000

38,115,000

16,618,928
834,277,560

-

16,618,928
1,321,538,285

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

381,145,725

68,000,000

38,115,000

755,673,072

-

1,242,933,797

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558

381,145,725

68,000,000

38,115,000

2,252,527
757,925,599

-

2,252,527
1,245,186,324

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

หน้ำ 7

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
บำท
งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับกระทบกำไรเป็ นเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงำน
กำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
หนี้ สงสัยจะสูญ (กลับรำยกำร)
ขำดทุนจำกกำรปรับลดมูลค่ำสิ นค้ำ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ชำวไร่
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
เงินสดจ่ ายจากการดาเนินงาน
รับคืนภำษีเงินได้
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนิ นงำน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2558

2557

2558

2557

3,065,736

15,919,159

3,001,103

19,203,796

279,113
(41,075)
116,996
12,453,924
1,153,545

(99,746)
47,460
330,630
(1,555,852)
12,987,119
1,499,268

279,113
(41,075)
116,996
12,446,190
1,153,545

(124,684)
47,460
330,630
(1,555,852)
12,889,813
1,444,056

17,028,239

29,128,038

16,955,872

32,235,219

(770,841)
17,634,635
(67,669,296)
(23,100)

7,676,358
29,227,616
(98,493,598)
(60,500)

(770,017)
17,634,635
(67,669,296)
(24,000)

7,394,736
29,227,616
(98,493,598)
(60,500)

(12,137,399)
616,964
(1,331,200)
(46,651,998)
542,422
(24,669)

(3,145,384)
186,578
(277,200)
(35,758,092)
(44,309)

(10,719,020)
643,570
(1,331,200)
(45,279,456)
542,422
(23,810)

(2,014,262)
302,784
(277,200)
(31,685,205)
(45,533)

(46,134,245)

(35,802,401)

(44,760,844)

(31,730,738)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้ำ 8

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน)และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
บำท
งบกำรเงินรวม
2558

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557

2558

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ ครำวลดลง

196,000,000

-

190,000,000

เงินฝำกประจำที่ติดภำระค้ำประกันเพิ่มขึ้น

-

(75,845)

-

เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์

-

1,683,720

-

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ ออำคำรและอุปกรณ์ (ข้ อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)

1,683,720

(4,872,334)

(21,292,250)

(4,872,334)

(21,292,250)

(2,541)

(752,567)

(2,541)

(752,567)

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

191,125,125

(20,436,942)

185,125,125

(20,361,097)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

144,990,880

(56,239,343)

140,364,281

(52,091,835)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้ นงวด

172,884,587
317,875,467

175,934,456
119,695,113

129,142,093
269,506,374

150,493,438
98,401,603

เงินสดจ่ำยซื้ อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม

1,664,468

1. เงินสดจ่ำยในกำรซื้ ออำคำรและอุปกรณ์
รำยละเอียดอำคำรและอุปกรณ์ได้มำในระหว่ำงงวดดังนี้
อำคำรและอุปกรณ์ที่ได้มำในระหว่ำงวงด

(5,143,718)

(21,779,895)

(5,143,718)

(21,779,895)

เจ้ำหนี้ซ้ื อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ ออำคำรและอุปกรณ์

271,384
(4,872,334)

487,645
(21,292,250)

271,384
(4,872,334)

487,645
(21,292,250)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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