
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559



สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 405,131,595 259,786,030

เงินลงทนุชัว่คราว 7 350,681,734 300,000,000

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 69,962,214 78,777,184

ลูกหน้ีชาวไร่ 9 48,280,500 24,390,237

ลูกหน้ีจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 10 -                          31,180,508

สินคา้คงเหลือ 11 345,065,455 451,872,687

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,219,121,498 1,146,006,646

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 22,128,578 22,128,578

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 330,294,513 305,899,558

เงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน 14 25,358,949 -                        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 8,556,610 7,497,315

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 10,408,712 7,046,170

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,646,944 43,419

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 398,394,306 342,615,040

รวมสินทรัพย์ 1,617,515,804 1,488,621,686

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่ 31 ธันวำคม  2559

บาท

หนา้ 6



หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 74,885,608 82,160,665

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 25,451,961 13,000,451

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,180,112 3,583,531

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 103,517,681 98,744,647

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 44,907,938 40,934,900
รวมหนีสิ้น 148,425,619 139,679,547
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น - มลูค่าหุ้นละ 1 บาท  
     ทนุจดทะเบียน 
        ปี 2559 : หุ้นสามญั  381,145,725 หุ้น 
        ปี 2558 : หุ้นสามญั  381,146,251 หุ้น 19 381,145,725 381,146,251

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

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 68,000,000 68,000,000

ก าไรสะสม

     จดัสรรเพ่ือทนุส ารองตามกฎหมาย 20 38,115,000 38,115,000

     ส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร 981,829,460 861,681,414

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,469,090,185 1,348,942,139

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,617,515,804 1,488,621,686

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที ่ 31 ธันวำคม  2559

บาท

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หนา้ 7



บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขาย 1,419,894,639 1,465,504,235 1,419,894,639

ตน้ทนุขาย (1,075,741,851) (1,062,169,278) (1,075,741,851)

ก ำไรขั้นต้น 344,152,788 403,334,957 344,152,788

รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย 5.2 -                   -                   16,799,993

ก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 10 -                   -                   7,826,850

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน (26,779,057) 8,317,785 (26,779,057)

รายไดอ่ื้น 12,304,722 13,475,528 11,889,373

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 329,678,453 425,128,270 353,889,947

ค่าใชจ่้ายในการขาย (93,736,556) (94,879,428) (93,736,556)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (84,310,772) (86,398,111) (84,187,354)

   รวมค่าใชจ่้าย (178,047,328) (181,277,539) (177,923,910)

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 151,631,125 243,850,731 175,966,037

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (32,072,653) (47,474,659) (31,843,653)

ก ำไรส ำหรับปี 119,558,472 196,376,072 144,122,384

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี -                   -                   -                      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 119,558,472 196,376,072 144,122,384

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 119,558,472 196,376,072 144,122,384

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 119,558,472 196,376,072 144,122,384

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.31 0.52 0.38

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

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  2559

บาท

หนา้ 8



ทนุท่ีออก

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

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

เงินปันผลจ่าย 21 -                        -                        -                           (38,114,042) (38,114,042)

ก าไรส าหรับปี -                        -                        -                           119,558,472 119,558,472

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                           -                              -                        

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                           119,558,472 119,558,472

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 381,145,725 68,000,000 38,115,000 861,681,414 1,348,942,139

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  2558

บาท

ก าไรสะสม

หนา้ 9



ทนุท่ีออก

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

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

เงินปันผลจ่าย 21 -                     -                        -                         (38,114,042) (38,114,042)

ก าไรส าหรับปี -                     -                        -                         144,122,384 144,122,384

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                     -                        -                         -                             -                        

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                     -                        -                         144,122,384 144,122,384

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 381,145,725 68,000,000 38,115,000 861,681,414 1,348,942,139

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

เงินปันผลจ่าย 21 -                     -                        -                         (76,228,026) (76,228,026)

ก าไรส าหรับปี -                     -                        -                         196,376,072 196,376,072

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                     -                        -                         -                             -                        

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                     -                        -                         196,376,072 196,376,072

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 381,145,725 68,000,000 38,115,000 981,829,460 1,469,090,185

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  2559

บาท

ก าไรสะสม

หนา้ 10



2558 2559 2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 151,631,125 243,850,731 175,966,037

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน

        (ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (38,602) 1,742 (38,602)

        หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) (41,075) 58,112 (41,075)

        ขาดทนุจากการปรับลดมลูค่าสินคา้ 1,260,484 3,726,795 1,260,484

        ก  าไรจากการปรับมลูค่าเงินลงทนุ -                 (681,734) -                  

        (ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (583,841) 2,544,975 (436,855)

        เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                 -                  (16,799,993)

        ก  าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                 -                  (7,826,850)

        ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 50,861,000 39,247,460 50,838,915

        ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 4,614,180 4,613,238 4,614,180

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 207,703,271 293,361,319 207,536,241

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 11,505,650 8,863,663 11,507,911

     ลูกหน้ีชาวไร่ 481,739 (23,948,375) 481,739

     สินคา้คงเหลือ                          (16,467,541) 103,080,437 (16,467,541)

     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,717,567 (1,603,525) 1,716,667

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,195,583 (1,713,522) 3,528,962

     หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 174,318 7,695 205,169

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (3,983,100) (640,200) (3,983,100)      

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 203,327,487 377,407,492 204,526,048    

รับคืนภาษีเงินได้ 1,331,600 -                  1,331,600

จ่ายภาษีเงินได้ (18,459,489)    (38,385,691)    (17,752,260)    

     เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 186,199,598 339,021,801 188,105,388

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  2559

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 11



2558 2559 2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (4,000,000) (50,000,000)    (10,000,000)    

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                 -                  16,799,993

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดท่ีมีในบริษทัยอ่ย ณ วนัเลิกกิจการ (หมายเหตุ 10) (31,242,211) -                  -                  

เงินสดรับจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                 31,180,508 -                  

เงินสดจ่ายมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน -                 (25,358,949)    -                  

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 665,397 641,060 459,897

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมลูกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 1) (25,723,860)    (72,109,766)    (25,723,860)    

เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (915,535)         (1,389,949)      (915,535)         

     เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (61,216,209) (117,037,096) (19,379,505)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมลูกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 2) (38,081,946)    (76,639,140)    (38,081,946)    
     เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (38,081,946)    (76,639,140)    (38,081,946)    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน - สุทธิ 86,901,443 145,345,565 130,643,937

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 172,884,587 259,786,030 129,142,093

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัส้ินปี 259,786,030 405,131,595 259,786,030

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 13,000,451

1. เงินสดจ่ายในการซ้ืออาคารและอุปกรณ์

    รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ไดม้าในระหว่างปีดงัน้ี

         อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าในระหว่างปี (31,569,792) (66,497,796) (31,569,792)

         เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 5,845,932 (5,611,970) 5,845,932

        เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (25,723,860)    (72,109,766)    (25,723,860)    

2. เงินสดจ่ายเงินปันผล
         เงินปันผลจ่าย (38,114,042) (76,228,026) (38,114,042)
         เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 32,096 (411,114) 32,096
         เงินสดจ่ายเงินปันผล (38,081,946)    (76,639,140)    (38,081,946)    

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  2559

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 12


