
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน)

งบการเงินระหว่างกาล

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวันที�   30  มิถุนายน  2559



หน้า 3

สินทรัพย์ 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 245,858,360 259,786,030

เงินลงทุนชั�วคราว 6 300,024,000 300,000,000

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 7 140,145,774 78,777,184

ลูกหนี�ชาวไร่ 8 25,442,670 24,390,237

ลูกหนี�จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย 10 31,180,508 31,180,508

สินค้าคงเหลือ 9 403,999,427 451,872,687

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,146,650,739 1,146,006,646

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 335,492,175 328,028,136

เงินมัดจําค่าเช่าที�ดิน 12 25,358,949 -                        

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13 7,797,946 7,497,315

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 9,324,138 7,046,170

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 947,249 43,419

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 378,920,457 342,615,040

รวมสินทรัพย์ 1,525,571,196 1,488,621,686

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลนี�เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หนี�สินหมุนเวียน

ณ วันที�  30 มิถุนายน  2559

บาท

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที�  30 มิถุนายน  2559

บาท

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



หน้า 4

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 14 78,417,956 82,160,665

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 25,328,007 13,000,451

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 3,839,001 3,583,531

รวมหนี�สินหมุนเวียน 107,584,964 98,744,647

หนี�สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 15 42,614,693 40,934,900

รวมหนี�สิน 150,199,657 139,679,547

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

     ทุนจดทะเบียน 

      30 มิถุนายน 2559 : หุ้นสามัญ  381,145,725 หุ้น 

      31 ธันวาคม 2558  : หุ้นสามัญ  381,146,251 หุ้น 16 381,145,725 381,146,251

     ทุนที�ออกและชําระแล้ว

         หุ้นสามัญ  381,145,725 หุ้น 381,145,725 381,145,725

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 68,000,000 68,000,000

กําไรสะสม

     จัดสรรเพื�อทุนสํารองตามกฎหมาย 38,115,000 38,115,000

     ส่วนที�ยังไม่ได้จัดสรร 888,110,814 861,681,414

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,375,371,539 1,348,942,139

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,525,571,196 1,488,621,686

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลนี�เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



หน้า 5

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2559 2558

รายได้จากการขาย 415,955,687 443,553,539 415,955,687

ต้นทุนขาย (304,051,153) (313,714,649) (304,051,153)

กําไรขั�นต้น 111,904,534 129,838,890 111,904,534

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี�ยน (2,249,814) 1,027,274 (2,249,814)

รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย 5.2 -                    -                    16,799,993

รายได้อื�น 4,344,280 4,235,585 4,244,454

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 113,999,000 135,101,749 130,699,167

ค่าใช้จ่ายในการขาย (26,675,379) (27,902,773) (26,675,379)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (20,970,776) (20,506,340) (20,937,090)

   รวมค่าใช้จ่าย (47,646,155) (48,409,113) (47,612,469)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 66,352,845 86,692,636 83,086,698

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19 (16,740,749) (16,977,453) (16,740,749)

กําไรสําหรับงวด 49,612,096 69,715,183 66,345,949

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                    -                    -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 49,612,096 69,715,183 66,345,949

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 49,612,096 69,715,183 66,345,949

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                    -                    -                   

49,612,096 69,715,183 66,345,949

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 49,612,096 69,715,183 66,345,949

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                    -                    -                   

49,612,096 69,715,183 66,345,949

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กําไรส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 0.13 0.18 0.17

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลนี�เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน  2559

บาท

งบการเงินรวม



หน้า 6

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2559 2558

รายได้จากการขาย 714,082,061 751,687,338 714,082,061

ต้นทุนขาย (564,526,859) (542,225,087) (564,526,859)

กําไรขั�นต้น 149,555,202 209,462,251 149,555,202

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี�ยน 292,784 (3,752,298) 292,784

รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย 5.2 -                    -                   16,799,993

รายได้อื�น 7,127,651 7,282,902 6,944,061

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 156,975,637 212,992,855 173,592,040

ค่าใช้จ่ายในการขาย (47,741,876) (47,660,906) (47,741,876)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (39,815,181) (39,590,943) (39,762,363)

   รวมค่าใช้จ่าย (87,557,057) (87,251,849) (87,504,239)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 69,418,580 125,741,006 86,087,801

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19 (17,718,325) (23,083,580) (17,489,325)

กําไรสําหรับงวด 51,700,255 102,657,426 68,598,476

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                    -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 51,700,255 102,657,426 68,598,476

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 51,700,255 102,657,426 68,598,476

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                    -                   -                   

51,700,255 102,657,426 68,598,476

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 51,700,255 102,657,426 68,598,476

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                    -                   -                   

51,700,255 102,657,426 68,598,476

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กําไรส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 0.14 0.27 0.18

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลนี�เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน  2559

บาท

งบการเงินรวม



หน้า 7

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนที�ออก

หมายเหตุ และชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ส่วนที�ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 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)

กําไรสําหรับงวด -                        -                        -                           51,700,255 51,700,255

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                        -                        -                           -                              -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                        -                        -                           51,700,255 51,700,255

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558 381,145,725 68,000,000 38,115,000 793,823,197 1,281,083,922

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลนี�เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน  2558

บาท

กําไรสะสม



หน้า 8

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนที�ออก

หมายเหตุ และชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ส่วนที�ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 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)

กําไรสําหรับงวด -                     -                        -                         68,598,476 68,598,476

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                     -                        -                         -                             -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                     -                        -                         68,598,476 68,598,476

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558 381,145,725 68,000,000 38,115,000 786,157,506 1,273,418,231

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 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)

กําไรสําหรับงวด -                     -                        -                         102,657,426 102,657,426

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                     -                        -                         -                             -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                     -                        -                         102,657,426 102,657,426

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2559 381,145,725 68,000,000 38,115,000 888,110,814 1,375,371,539

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลนี�เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน  2559

บาท

กําไรสะสม



หน้า 9

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 69,418,580 125,741,006 86,087,801

รายการปรับกระทบกําไรเป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

        กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน -                       (24,000) -                   

        ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 367,228 155,804 367,228

        หนี�สงสัยจะสูญ 253,552 -                   253,552

        ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า 54,972 309,581 54,972

        กําไรจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์ (38,214) (454,014) (38,214)

        ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 30,320,633 22,075,221 30,305,079

        ผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุ 2,307,090 2,137,893 2,307,090

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 102,683,841 149,941,491 119,337,508

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

     ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (40,570,187) (61,544,431) (40,569,386)

     ลูกหนี�ชาวไร่ (2,572,584) (1,052,433) (2,572,584)

     สินค้าคงเหลือ                          (5,941,617) 47,563,679 (5,941,617)

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 660,753               (903,830) 659,853           

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 13,939,509 1,541,028 15,332,886      

     หนี�สินหมุนเวียนอื�น 299,759               161,442 330,617           

     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุ (1,609,600)           (458,100) (1,609,600)       

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 66,889,874          135,248,846 84,967,677      

รับคืนภาษีเงินได้ 542,422               -                   542,422           

จ่ายภาษีเงินได้ (1,606,548)           (13,033,992)    (897,471)          

     เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 65,825,748 122,214,854 84,612,628      

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลนี�เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน  2559

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หน้า 10

2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั�วคราวลดลง 246,000,000 -                   240,000,000

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 40,551 1,076,477 40,551

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ�มเติม 1) (8,618,296)           (35,233,454)    (8,618,296)       

เงินสดจ่ายมัดจําค่าเช่าที�ดิน -                       (25,358,949) -                   

เงินสดจ่ายซื�อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (552,559)              (492,600)          (552,559)          

     เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 236,869,696 (60,008,526) 230,869,696

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ�มเติม 2) (37,878,729)         (76,133,998)    (37,878,729)     

     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (37,878,729)         (76,133,998)    (37,878,729)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ 264,816,715 (13,927,670) 277,603,595

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด 437,701,302 245,858,360 406,745,688

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

1. เงินสดจ่ายในการซื�ออาคารและอุปกรณ์

    รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ได้มาในระหว่างงวดดังนี�

         อาคารและอุปกรณ์ที�ได้มาในระหว่างงวด (8,956,282) (29,969,754) (8,956,282)

         เจ้าหนี�ซื�อทรัพย์สินเพิ�มขึ�น(ลดลง) 337,986               (5,263,700) 337,986           

        เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์ (8,618,296)           (35,233,454)    (8,618,296)       

2. เงินสดจ่ายเงินปันผล

         เงินปันผลจ่าย (38,114,042) (76,228,026) (38,114,042)

         เงินปันผลค้างจ่ายเพิ�มขึ�น 235,313 94,028 235,313

         เงินสดจ่ายเงินปันผล (37,878,729)         (76,133,998)    (37,878,729)     

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลนี�เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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