
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560



สินทรัพย์ หมำยเหตุ 2560 2559
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 6 126,743,676 405,131,595

เงินลงทนุชัว่ครำว 7 430,199,999 350,681,734

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 8 80,572,164 69,962,214

ลูกหน้ีชำวไร่ 9 43,684,135 48,280,500

สินคำ้คงเหลือ 10 433,554,579 345,065,455

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,114,754,553 1,219,121,498

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 37,500,000 -                        

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ 12 22,128,578 22,128,578

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 13 352,721,715 330,294,513

เงินมดัจ ำค่ำเช่ำท่ีดิน 14 25,358,949 25,358,949

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 9,525,604 8,556,610

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 25 10,771,154 10,408,712

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,932,290 1,646,944

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 460,938,290 398,394,306

รวมสินทรัพย์ 1,575,692,843 1,617,515,804

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่ 31 ธันวำคม  2560

บำท

หนำ้ 6



หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมำยเหตุ 2560 2559
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 17 66,655,760 74,885,608

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินส่วนท่ีครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 18 835,723 -                        

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 11,846,913 25,451,961

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,629,489 3,180,112

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 82,967,885 103,517,681

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 18 2,709,125 -                        

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 19 46,228,984 44,907,938

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 48,938,109 44,907,938

รวมหนีสิ้น 131,905,994 148,425,619
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น - มลูค่ำหุ้นละ 1 บำท  
     ทนุจดทะเบียน 
       หุ้นสามญั  381,145,725 หุ้น 381,145,725 381,145,725

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

ส่วนเกินมลูค่ำหุ้น 68,000,000 68,000,000

ก ำไรสะสม

     จดัสรรเพ่ือทนุส ำรองตำมกฎหมำย 20 38,115,000 38,115,000

     ส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร 956,526,124 981,829,460

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,443,786,849 1,469,090,185

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,575,692,843 1,617,515,804

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ณ วนัที ่ 31 ธันวำคม  2560

บำท

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
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บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมำยเหตุ 2560 2559

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,357,891,122 1,465,504,235

ตน้ทนุขำย (1,034,557,920) (1,062,169,278)

ก ำไรขั้นต้น 323,333,202 403,334,957

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 34,633,299 8,317,785

รำยไดจ้ำกกำรลงทนุ 6,617,895 5,229,176

รำยไดอ่ื้น 8,565,648 8,246,352

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 373,150,044 425,128,270

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (87,625,881) (94,879,428)

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (87,446,631) (86,398,111)

   รวมค่ำใชจ่้ำย (175,072,512) (181,277,539)

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 198,077,532 243,850,731

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (227,406) -                      

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 197,850,126 243,850,731

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 25 (37,443,941) (47,474,659)

ก ำไรส ำหรับปี 160,406,185 196,376,072

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี

รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

กำรวดัมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 1,311,425 -                      

หกั ผลกระทบของภำษีเงินได้ (262,285) -                      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 161,455,325 196,376,072

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

ก ำไรส ำหรับปี 0.42 0.52

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

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

บำท
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ทนุท่ีออก

หมำยเหตุ และช ำระแลว้ ส่วนเกินมลูค่ำหุ้น ทนุส ำรองตำมกฎหมำย ส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

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

เงินปันผลจ่ำย 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 ธนัวำคม 2559 381,145,725 68,000,000 38,115,000 981,829,460 1,469,090,185

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

เงินปันผลจ่ำย 21 -                     -                        -                            (186,758,661) (186,758,661)

ก าไรส าหรับปี -                     -                        -                            160,406,185 160,406,185

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                     -                        -                            1,049,140 1,049,140

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                     -                        -                            161,455,325 161,455,325

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 381,145,725 68,000,000 38,115,000 956,526,124 1,443,786,849

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

บำท

ก ำไรสะสม
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2560 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 197,850,126 243,850,731

รำยกำรปรับกระทบก ำไรเป็นเงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน

       ขำดทนุ(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (20,044) 1,742

       หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 24,692 58,112

       ขำดทนุจำกกำรปรับลดมลูค่ำสินคำ้ (กลบัรำยกำร) (26,225) 3,726,795

        ก  ำไรจำกกำรปรับมลูค่ำเงินลงทนุ (199,999)             (681,734)

        ก  ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุ (1,090,451) -                      

        ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น (384,431) 2,544,975

        ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 43,824,241 39,247,460

        ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 4,867,371 4,613,238

        ดอกเบ้ียรับ (4,190,554)          (4,547,442)

        ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 227,406 -                      

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 240,882,132 288,813,877

สินทรัพยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมข้ึน)

     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (11,324,702) 9,124,414

     ลูกหน้ีชำวไร่ 4,571,673 (23,948,375)

     สินคำ้คงเหลือ                          (88,462,899) 103,080,437

     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (1,285,346) (1,603,525)

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (9,931,180) (1,713,522)

     หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 449,377 7,695

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (2,234,900) (640,200)             

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 132,664,155 373,120,801

จ่ำยดอกเบ้ีย (227,406) -                      

จ่ำยภำษีเงินได้ (51,673,716)        (38,385,691)        

     เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 80,763,033 334,735,110

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

บำท
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2560 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทนุชัว่ครำวลดลง (78,227,815)        (50,000,000)        

ดอกเบ้ียรับ 4,925,349 4,286,691

เงินสดรับจำกกำรช ำระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                     31,180,508

เงินสดจ่ำยเพ่ือเงินลงทนุในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (37,500,000)        -                      

เงินสดจ่ำยมดัจ ำค่ำเช่ำท่ีดิน -                     (25,358,949)        

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 445,693 641,060

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (ข้อมลูกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 1) (60,980,027)        (72,109,766)        

เงินสดจ่ำยซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,398,000)          (1,389,949)          

     เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (172,734,800) (112,750,405)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดจ่ำยเงินปันผล (ข้อมลูกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 2) (186,416,152)      (76,639,140)

     เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (186,416,152) (76,639,140)

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (278,387,919) 145,345,565

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัตน้ปี 405,131,595 259,786,030

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัส้ินปี 126,743,676 405,131,595

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

1.เงินสดจ่ำยในกำรซ้ืออำคำรและอุปกรณ์

         รำยละเอียดอำคำรและอุปกรณ์ไดม้ำในระหว่ำงปีดงัน้ี

         อำคำรและอุปกรณ์ท่ีไดม้ำในระหว่ำงปี (65,883,698) (66,497,796)

         หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินเพ่ิมข้ึน 3,544,848 -                      

         เจำ้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 1,358,823 (5,611,970)

         เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (60,980,027)        (72,109,766)        

2. เงินสดจ่ำยเงินปันผล

         เงินปันผลจ่ำย (186,758,661) (76,228,026)

         เงินปันผลคำ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 342,509 (411,114)

         เงินสดจ่ำยเงินปันผล (186,416,152)      (76,639,140)        

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

บำท

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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