
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน)

งบการเงินระหว่างกาล

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที�   31  มีนาคม  2559



หน้า 3

สินทรัพย์ 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 177,311,875 259,786,030

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

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 7 98,733,065 78,777,184

ลูกหนี�ชาวไร่ 8 6,720,894 24,390,237

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

สินค้าคงเหลือ 9 527,191,832 451,872,687

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,141,138,174 1,146,006,646

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 332,475,976 328,028,136

เงินมัดจําค่าเช่าที�ดิน 12 25,358,949 -                        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13 7,675,405 7,497,315

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 8,857,094 7,046,170

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 497,375 43,419

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 374,864,799 342,615,040

รวมสินทรัพย์ 1,516,002,973 1,488,621,686

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลนี�เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที�  31 มีนาคม  2559

บาท



หน้า 4

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 14 68,212,992 82,160,665

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 20,917,502 13,000,451

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 3,243,266 3,583,531

รวมหนี�สินหมุนเวียน 92,373,760 98,744,647

หนี�สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 15 41,744,831 40,934,900

รวมหนี�สิน 134,118,591 139,679,547

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

     ทุนจดทะเบียน 

        หุ้นสามัญ  381,146,251 หุ้น 381,146,251 381,146,251

     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 894,623,657 861,681,414

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,381,884,382 1,348,942,139

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,516,002,973 1,488,621,686

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลนี�เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

ณ วันที�  31 มีนาคม  2559

บาท

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



หน้า 5

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2559 2558

รายได้จากการขาย 298,126,374 308,133,799 298,126,374

ต้นทุนขาย (260,475,706) (228,510,438) (260,475,706)

กําไรขั�นต้น 37,650,668 79,623,361 37,650,668

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี�ยน 2,542,598 (4,779,572) 2,542,598

รายได้อื�น 2,783,372 3,047,317 2,699,607

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 42,976,638 77,891,106 42,892,873

ค่าใช้จ่ายในการขาย (21,066,497) (19,758,133) (21,066,497)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (18,844,405) (19,084,603) (18,825,273)

   รวมค่าใช้จ่าย (39,910,902) (38,842,736) (39,891,770)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,065,736 39,048,370 3,001,103

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17 (977,576) (6,106,127) (748,576)

กําไรสําหรับงวด 2,088,160 32,942,243 2,252,527

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                    -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,088,160 32,942,243 2,252,527

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 2,088,160 32,942,243 2,252,527

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                    -                   -                   

2,088,160 32,942,243 2,252,527

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 2,088,160 32,942,243 2,252,527

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                    -                   -                   

2,088,160 32,942,243 2,252,527

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กําไรส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 0.005 0.086 0.006

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลนี�เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม  2559

บาท



หน้า 6

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนที�ออก

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                       -                           2,088,160 2,088,160

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2558 381,145,725 68,000,000 38,115,000 782,325,144 1,269,585,869

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลนี�เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม  2559

บาท

กําไรสะสม



หน้า 7

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนที�ออก

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                     -                        -                         2,252,527 2,252,527

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2558 381,145,725 68,000,000 38,115,000 757,925,599 1,245,186,324

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                     -                        -                         32,942,243 32,942,243

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2559 381,145,725 68,000,000 38,115,000 894,623,657 1,381,884,382

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลนี�เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม  2559

บาท

กําไรสะสม



หน้า 8

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 3,065,736 39,048,370 3,001,103

รายการปรับกระทบกําไรเป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

        ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 279,113 (208,337) 279,113

        หนี�สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) (41,075) - (41,075)

        ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า 116,996 149,822 116,996

        กําไรจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์ -                 (317,755) -                  

        ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 12,453,924 9,305,470 12,446,190

        ผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุ 1,153,545 900,231 1,153,545

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 17,028,239 48,877,801 16,955,872

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

     ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (770,841) (19,783,865) (770,017)

     ลูกหนี�ชาวไร่ 17,634,635 17,669,343 17,634,635

     สินค้าคงเหลือ                          (67,669,296) (75,468,967) (67,669,296)

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (23,100)          (453,956) (24,000)           

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (12,137,399) (8,292,911) (10,719,020)    

     หนี�สินหมุนเวียนอื�น 616,964          (340,265) 643,570          

     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุ (1,331,200)     (90,300) (1,331,200)      

เงินสดจ่ายจากการดําเนินงาน (46,651,998)   (37,883,120) (45,279,456)    

รับคืนภาษีเงินได้ 542,422          -                  542,422          

จ่ายภาษีเงินได้ (24,669)          -                  (23,810)           

     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (46,134,245) (37,883,120) (44,760,844)    

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลนี�เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม  2559

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หน้า 9

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั�วคราวลดลง 196,000,000 -                  190,000,000   

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ -                 317,757 -                  

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ�มเติม 1) (4,872,334)     (19,294,843)    (4,872,334)      

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

เงินสดจ่ายซื�อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,541)            (255,000)         (2,541)             

     เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 191,125,125 (44,591,035) 185,125,125

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง) - สุทธิ 144,990,880 (82,474,155) 140,364,281

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด 317,875,467 177,311,875 269,506,374

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

1. เงินสดจ่ายในการซื�ออาคารและอุปกรณ์

    รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ได้มาในระหว่างงวดดังนี�

         อาคารและอุปกรณ์ที�ได้มาในระหว่างงวด (5,143,718) (13,676,402) (5,143,718)

         เจ้าหนี�ซื�อทรัพย์สินเพิ�มขึ�น(ลดลง) 271,384          (5,618,441) 271,384          

        เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์ (4,872,334)     (19,294,843)    (4,872,334)      

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลนี�เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม  2559

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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