
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) 

งบการเงินระหว่างกาล

และรายงานการสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560



30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
สินทรัพย์ หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 156,939,069 405,131,595

เงินลงทนุชัว่คราว 6 399,998,500 350,681,734

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 120,319,957 69,962,214

ลูกหน้ีชาวไร่ 8 35,164,951 48,280,500

สินคา้คงเหลือ 9 427,608,026 345,065,455

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,140,030,503 1,219,121,498

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 10 37,500,000 -                           

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 11 22,128,578 22,128,578

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 357,688,020 330,294,513

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

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14 8,605,001 8,556,610

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 10,784,532 10,408,712

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,264,013 1,646,944

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 464,329,093 398,394,306

รวมสินทรัพย์ 1,604,359,596 1,617,515,804

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่  30  มถุินำยน  2560

บาท

หนา้ 3



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 85,151,916 74,885,608

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 17 801,414 -                           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,175,181 25,451,961

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,618,780 3,180,112

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 115,747,291 103,517,681

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17 3,173,395 -                           

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 45,977,566 44,907,938

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 49,150,961 44,907,938

รวมหนีสิ้น 164,898,252 148,425,619
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
     ทนุจดทะเบียน 
       หุน้สามญั  381,145,725 หุน้ 381,145,725 381,145,725

     ทนุท่ีออกและช าระแลว้
        หุน้สามญั  381,145,725 หุน้ 381,145,725 381,145,725

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 68,000,000 68,000,000

ก าไรสะสม

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

     ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 952,200,619 981,829,460

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,439,461,344 1,469,090,185

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,604,359,596 1,617,515,804

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ณ วนัที่  30  มถุินำยน  2560

บาท

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

หนา้ 4



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559

รายไดจ้ากการขาย 372,235,992 443,553,539

ตน้ทุนขาย (271,486,453) (313,714,649)

ก ำไรขั้นต้น 100,749,539 129,838,890

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 8,732,156 1,027,274

รายไดอ่ื้น 4,605,254 4,235,585

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 114,086,949 135,101,749

คา่ใชจ่้ายในการขาย (21,658,992) (27,902,773)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (21,505,868) (20,506,340)

   รวมคา่ใชจ่้าย (43,164,860) (48,409,113)

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 70,922,089 86,692,636

ตน้ทุนทางการเงิน (73,157) -                          

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 70,848,932 86,692,636

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (14,072,435) (16,977,453)

ก ำไรส ำหรับงวด 56,776,497 69,715,183

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด -                       -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 56,776,497 69,715,183

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

ก าไรส าหรับงวด 0.15 0.18

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

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560

บาท

หนา้ 5



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559

รายไดจ้ากการขาย 705,311,880 751,687,338

ตน้ทุนขาย (506,575,678) (542,225,087)

ก ำไรขั้นต้น 198,736,202 209,462,251

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 7,484,033 (3,752,298)

รายไดอ่ื้น 8,714,345 7,282,902

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 214,934,580 212,992,855

คา่ใชจ่้ายในการขาย (42,956,848) (47,660,906)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (42,280,127) (39,590,943)

   รวมคา่ใชจ่้าย (85,236,975) (87,251,849)

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 129,697,605 125,741,006

ตน้ทุนทางการเงิน (105,382) -                          

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 129,592,223 125,741,006

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (25,822,020) (23,083,580)

ก ำไรส ำหรับงวด 103,770,203 102,657,426

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด -                       -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 103,770,203 102,657,426

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

ก าไรส าหรับงวด 0.27 0.27

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

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560

บาท

หนา้ 6



(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ทนุท่ีออก

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ทนุส ารองตามกฎหมาย ส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

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

เงินปันผลจ่าย 19 -                       -                           -                              (76,228,026) (76,228,026)

ก าไรส าหรับงวด -                       -                           -                              102,657,426 102,657,426

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                           -                              -                                -                          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                           -                              102,657,426 102,657,426

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 381,145,725 68,000,000 38,115,000 981,829,460 1,469,090,185

เงินปันผลจ่าย 19 -                       -                           -                              (133,399,044) (133,399,044)

ก าไรส าหรับงวด -                       -                           -                              103,770,203 103,770,203

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                           -                              -                                -                          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                           -                              103,770,203 103,770,203

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 381,145,725 68,000,000 38,115,000 952,200,619 1,439,461,344

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2560

บาท

ก าไรสะสม

หนา้ 7



(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

2560 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 129,592,223 125,741,006

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน

        ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 5,788 155,804

        ขาดทนุจากการปรับลดมลูค่าสินคา้ 126,238 309,581

        ก  าไรจากการปรับมลูค่าเงินลงทนุ -                        (24,000)

        ก  าไรจากการขายเงินลงทนุ (979,090) -                        

        ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (372,028) (454,014)

        ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 21,721,881 22,075,221

        ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 2,538,028 2,137,893

        ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 105,382 -                        

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 152,738,422 149,941,491

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (50,363,531) (61,544,431)

     ลูกหน้ีชาวไร่ 13,115,549 (1,052,433)

     สินคา้คงเหลือ                          (82,668,809) 47,563,679

     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (617,069) (903,830)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10,202,870 1,541,028

     หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 438,668 161,442

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (1,468,400) (458,100)                

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 41,377,700 135,248,846          

จ่ายดอกเบ้ีย (105,382) -                        

จ่ายภาษีเงินได้ (25,474,620)          (13,033,992)           

     เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 15,797,698 122,214,854

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2560

บาท

หนา้ 8



(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

2560 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (48,337,676)          -                        

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทนุในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (37,500,000)          -                        

เงินสดจ่ายมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน -                        (25,358,949)           

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 433,282 1,076,477

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมลูกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 1) (45,158,701)          (35,233,454)           

เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (290,400)               (492,600)                

     เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (130,853,495) (60,008,526)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายเงินปันผล (ขอ้มลูกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 2) (133,136,729)        (76,133,998)

     เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (133,136,729) (76,133,998)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง - สุทธิ (248,192,526) (13,927,670)

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

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัส้ินงวด 156,939,069 245,858,360

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

1.เงินสดจ่ายในการซ้ืออาคารและอุปกรณ์

         รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ไดม้าในระหว่างงวดดงัน้ี

         อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าในระหว่างงวด (48,934,633) (29,969,754)

         หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน 3,974,809 -                        

         เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นลดลง (198,877) (5,263,700)

        เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (45,158,701)          (35,233,454)           

2. เงินสดจ่ายเงินปันผล

         เงินปันผลจ่าย (133,399,044) (76,228,026)

         เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 262,315 94,028

         เงินสดจ่ายเงินปันผล (133,136,729)        (76,133,998)           

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2560

บาท

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หนา้ 9


