
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน)

งบการเงินระหว่างกาล

และรายงานการสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2559



สินทรัพย์ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
หมายเหตุ (ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 290,175,186 259,786,030

เงินลงทนุชัว่คราว 6 300,248,500 300,000,000

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 114,314,437 78,777,184

ลูกหน้ีชาวไร่ 8 31,257,642 24,390,237

ลูกหน้ีจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 10 31,180,508 31,180,508

สินคา้คงเหลือ 9 412,251,390 451,872,687

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,179,427,663 1,146,006,646

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 11 339,889,021 328,028,136

เงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน 12 25,358,949 -                        

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13 7,879,808 7,497,315

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,828,606 7,046,170

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,385,089 43,419

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 384,341,473 342,615,040

รวมสินทรัพย์ 1,563,769,136 1,488,621,686

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่ 30 กันยำยน  2559

บาท

หนา้ 3



หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
หมายเหตุ (ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 61,070,267 82,160,665

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,358,881 13,000,451

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,186,096 3,583,531

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 80,615,244 98,744,647

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 43,762,355 40,934,900
รวมหนีสิ้น 124,377,599 139,679,547
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น - มลูค่าหุ้นละ 1 บาท  
     ทนุจดทะเบียน 
      30 กนัยายน 2559 : หุ้นสามญั  381,145,725 หุ้น 
      31 ธนัวาคม 2558  : หุ้นสามญั  381,146,251 หุ้น 16 381,145,725 381,146,251

     ทนุท่ีออกและช าระแลว้
         หุ้นสามญั  381,145,725 หุ้น 381,145,725 381,145,725

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 68,000,000 68,000,000

ก าไรสะสม

     จดัสรรเพ่ือทนุส ารองตามกฎหมาย 38,115,000 38,115,000

     ส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร 952,130,812 861,681,414

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,439,391,537 1,348,942,139

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,563,769,136 1,488,621,686

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ณ วนัที ่ 30 กันยำยน  2559

บาท

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หนา้ 4



(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขาย 400,531,809 395,842,766 400,531,809

ตน้ทนุขาย (274,197,877) (282,416,731) (274,197,877)

ก ำไรขั้นต้น 126,333,932 113,426,035 126,333,932

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน (13,574,947) 6,867,783 (13,574,947)

รายไดอ่ื้น 2,629,530 3,733,453 2,439,603

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 115,388,515 124,027,271 115,198,588

ค่าใชจ่้ายในการขาย (24,968,189) (25,527,067) (24,968,189)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (20,350,616) (18,616,906) (20,330,496)

   รวมค่าใชจ่้าย (45,318,805) (44,143,973) (45,298,685)

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 70,069,710 79,883,298 69,899,903

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (10,434,664) (15,863,300) (10,434,664)

ก ำไรส ำหรับงวด 59,635,046 64,019,998 59,465,239

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด -                    -                   -                   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 59,635,046 64,019,998 59,465,239

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 59,635,046 64,019,998 59,465,239

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม -                    -                   -                   

59,635,046 64,019,998 59,465,239

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 59,635,046 64,019,998 59,465,239

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม -                    -                   -                   

59,635,046 64,019,998 59,465,239

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.16 0.17 0.16

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน  2559

บาท

งบการเงินรวม

หนา้ 5



(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขาย 1,114,613,870 1,147,530,104 1,114,613,870

ตน้ทนุขาย (838,724,736) (824,641,818) (838,724,736)

ก ำไรขั้นต้น 275,889,134 322,888,286 275,889,134

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน (13,282,163) 3,115,485 (13,282,163)

รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย 5.2 -                    -                   16,799,993

รายไดอ่ื้น 9,757,180 11,016,355 9,383,664

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 272,364,151 337,020,126 288,790,628

ค่าใชจ่้ายในการขาย (72,710,065) (73,187,973) (72,710,065)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (60,165,797) (58,207,849) (60,092,859)

   รวมค่าใชจ่้าย (132,875,862) (131,395,822) (132,802,924)

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 139,488,289 205,624,304 155,987,704

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (28,152,989) (38,946,880) (27,923,989)

ก ำไรส ำหรับงวด 111,335,300 166,677,424 128,063,715

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด -                    -                   -                   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 111,335,300 166,677,424 128,063,715

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 111,335,300 166,677,424 128,063,715

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม -                    -                   -                   

111,335,300 166,677,424 128,063,715

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 111,335,300 166,677,424 128,063,715

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม -                    -                   -                   

111,335,300 166,677,424 128,063,715

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.29 0.44 0.34

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน  2559

บาท

งบการเงินรวม

หนา้ 6



(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ทนุท่ีออก

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 381,145,725 68,000,000 38,115,000 780,236,984 1,267,497,709

เงินปันผลจ่าย 17 -                        -                        -                           (38,114,042) (38,114,042)

ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                           111,335,300 111,335,300

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                           -                              -                        

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                        -                           111,335,300 111,335,300

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 381,145,725 68,000,000 38,115,000 853,458,242 1,340,718,967

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน  2558

บาท

ก าไรสะสม

หนา้ 7



(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ทนุท่ีออก

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 381,145,725 68,000,000 38,115,000 755,673,072 1,242,933,797

เงินปันผลจ่าย 17 -                     -                        -                         (38,114,042) (38,114,042)

ก าไรส าหรับงวด -                     -                        -                         128,063,715 128,063,715

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                     -                        -                         -                             -                        

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                        -                         128,063,715 128,063,715

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 381,145,725 68,000,000 38,115,000 845,622,745 1,332,883,470

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

เงินปันผลจ่าย 17 -                     -                        -                         (76,228,026) (76,228,026)

ก าไรส าหรับงวด -                     -                        -                         166,677,424 166,677,424

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                     -                        -                         -                             -                        

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                        -                         166,677,424 166,677,424

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 381,145,725 68,000,000 38,115,000 952,130,812 1,439,391,537

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน  2559

บาท

ก าไรสะสม

หนา้ 8



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 139,488,289 205,624,304 155,987,704

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน

        ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน -                      (248,500) -                  

        ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,920,756 120,670 1,920,756

        หน้ีสงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) (41,075) 105,066 (41,075)

        ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ 880,603 1,491,661 880,603

        ก  าไรจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (185,200) (469,225) (38,214)

        ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 43,353,878 33,012,924 43,331,793

        ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 3,460,635 3,375,555 3,460,635

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 188,877,886 243,012,455 205,502,202

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (41,716,754) (35,660,633) (41,720,919)

     ลูกหน้ีชาวไร่ 2,154,622 (6,972,471) 2,154,622

     สินคา้คงเหลือ                          (10,785,121) 38,129,636 (10,785,121)

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,737,274 (1,341,670) 1,736,374

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (21,943,916) (16,333,148) (20,577,421)

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 180,559 13,679 211,417

     ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำยุ (1,979,800) (548,100) (1,979,800)

เงนิสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 116,524,750 220,299,748 134,541,354

รับคืนภาษีเงินได้ 542,422 -                  542,422

จ่ายภาษีเงินได้ (18,461,805)         (38,370,886)    (17,752,260)     

     เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 98,605,367 181,928,862 117,331,516    

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน  2559

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 9



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (4,000,000) -                  (10,000,000)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 246,051 628,687 40,551

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 1) (17,371,694)         (49,499,504)    (17,371,694)     

เงินสดจ่ายมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน -                      (25,358,949) -                  

เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (741,161)             (670,800)         (741,161)          

     เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (21,866,804) (74,900,566) (28,072,304)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 2) (37,895,471)         (76,639,140)    (37,895,471)     
     เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (37,895,471)         (76,639,140)    (37,895,471)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน - สุทธิ 38,843,092 30,389,156 51,363,741

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 172,884,587 259,786,030 129,142,093

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 211,727,679 290,175,186 180,505,834

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

1. เงินสดจ่ายในการซ้ืออาคารและอุปกรณ์

    รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ไดม้าในระหวา่งงวดดงัน้ี

         อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าในระหวา่งงวด (17,417,213) (44,744,964) (17,417,213)

         เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 45,519 (4,754,540) 45,519

        เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (17,371,694)         (49,499,504)    (17,371,694)     

2. เงินสดจ่ายเงินปันผล
         เงินปันผลจ่าย (38,114,042) (76,228,026) (38,114,042)
         เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 218,571 (411,114) 218,571
         เงินสดจ่ายเงินปันผล (37,895,471)         (76,639,140)    (37,895,471)     

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน)และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน  2559

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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