
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) 

งบการเงินระหวา่งกาล

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561



31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
สินทรัพย์ หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 78,174,179 126,743,676

เงินลงทุนชัว่คราว 6 370,359,655 430,199,999

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 100,922,507 80,572,164

ลูกหน้ีชาวไร่ 8 21,369,435 43,684,135

สินคา้คงเหลือ 9 560,828,508 433,554,579

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,131,654,284 1,114,754,553

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 37,500,000 37,500,000

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 22,128,578 22,128,578

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 357,058,950 352,721,715

เงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน 13 25,358,949 25,358,949

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14 9,312,757 9,525,604

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 11,014,605 10,771,154

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,643,893 2,932,290

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 465,017,732 460,938,290

รวมสินทรัพย์ 1,596,672,016 1,575,692,843

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่  31 มนีำคม  2561

บาท

หนา้ 3



31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 60,389,446 66,655,760

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 17 911,504 835,723

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,839,013 11,846,913

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,910,956 3,629,489

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 82,050,919 82,967,885

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17 2,414,046 2,709,125

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 46,835,851 46,228,984

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 49,249,897 48,938,109

รวมหนีสิ้น 131,300,816 131,905,994
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 978,110,475 956,526,124

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,465,371,200 1,443,786,849

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,596,672,016 1,575,692,843

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ณ วนัที่  31 มนีำคม  2561

บาท

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

หนา้ 4



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 271,068,394 333,075,888

ตน้ทุนขาย (228,653,325) (235,089,225)

ก ำไรขั้นต้น 42,415,069 97,986,663

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 14,113,268 (1,248,123)

รายไดจ้ากการลงทุน 1,289,154 1,564,158

รายไดอ่ื้น 6,557,717 2,544,933

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 64,375,208 100,847,631

ค่าใชจ่้ายในการขาย (17,725,110) (21,297,856)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (20,249,044) (20,774,259)

ตน้ทุนทางการเงิน (56,694) (32,225)

   รวมค่าใชจ่้าย (38,030,848) (42,104,340)

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 26,344,360 58,743,291

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (4,760,009) (11,749,585)

ก ำไรส ำหรับงวด 21,584,351 46,993,706

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด -                        -                       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 21,584,351 46,993,706

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

ก าไรส าหรับงวด 0.06 0.12

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

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2561

บาท
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(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ทุนท่ีออก

และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนส ารองตามกฎหมาย ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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 ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                     -                         -                            -                              -                         

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                     -                         -                            46,993,706 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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 381,145,725 68,000,000 38,115,000 956,526,124 1,443,786,849

ก าไรส าหรับงวด -                     -                         -                            21,584,351 21,584,351

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                     -                         -                            -                              -                         

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                     -                         -                            21,584,351 21,584,351

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 381,145,725 68,000,000 38,115,000 978,110,475 1,465,371,200

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2561

บาท

ก าไรสะสม
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(ไม่ไดต้รวจสอบ)

2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26,344,360 58,743,291

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน

       ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 121,429 1,102,464

       ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ) 770,046 (128,542)

        ก  าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (69,043)               (542,906)

        ก  าไรจากการขายเงินลงทุน (90,613) (85,774)               

        ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (10,683) (358,812)

        ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 10,752,699 10,179,267

        ผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำยุ 1,079,967 1,237,725

        ดอกเบ้ียรับ (1,129,497)          (935,479)             

        ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 56,694 32,225

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 37,825,359 69,243,459

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (20,755,333) (45,853,639)

     ลูกหน้ีชาวไร่ 22,314,700 34,072,456

     สินคา้คงเหลือ                          (128,043,975) (131,942,883)

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 288,397 (376,974)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (5,335,741) (5,232,309)

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 281,467 578,895

     ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (473,100) (1,065,202)          

เงนิสดจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน (93,898,226) (80,576,197)

จ่ายภาษีเงินได้ (11,361)               (8,276)                  

     เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (93,909,587) (80,584,473)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2561

บาท

หนา้ 7



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 60,000,000 (199,295,369)      

ดอกเบ้ียรับ 1,413,059 704,726

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 10,692 372,902

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (15,803,969) (28,133,662)        

เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,700)                 -                       

     เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 45,616,082 (226,351,403)

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (219,298) -                       

จ่ายดอกเบ้ีย (56,694) (32,225)               

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (275,992) (32,225)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (48,569,497) (306,968,101)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 126,743,676 405,131,595

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 78,174,179 98,163,494

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

         ซ้ืออุปกรณ์โดยท าสญัญาเช่าการเงิน -                      4,052,013

         ซ้ืออุปกรณ์โดยบนัทึกเจา้หน้ีอ่ืน (930,573) 433,314

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2561

บาท

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

หนา้ 8


