
บรษัิท เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบการเงินระหว่างกาล
และรายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่   31  มีนาคม  2557



บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์ หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 119,695,113 175,934,456 98,401,603 150,493,438

เงินลงทุนช่ัวคราว 6 406,000,000 406,000,000 400,000,000 400,000,000

ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อ่ืน 7 88,367,021 95,990,917 87,428,282 94,744,394

ลูกหน้ีชาวไร่ 8 10,369,727 39,644,803 10,369,727 39,644,803

สินค้าคงเหลือ 9 437,634,662 339,471,694 437,634,662 339,471,694

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,062,066,523 1,057,041,870 1,033,834,274 1,024,354,329

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ้าที่ติดภาระค้้าประกัน 15,272,871 15,197,026 -                      -                     
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                     -                     23,353,658 23,353,658
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 376,656,510 367,991,602 376,267,800 367,505,586
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ระหว่างติดต้ัง 4,790,471 4,037,904 4,790,471 4,037,904
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 8,195,965 8,118,798 7,960,995 7,894,870

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,820,686 1,760,186 1,819,786 1,759,286

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 406,736,503 397,105,516 414,192,710 404,551,304

รวมสินทรัพย์ 1,468,803,026 1,454,147,386 1,448,026,984 1,428,905,633

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ณ วันที่  31  มีนาคม  2557

หน้า 3



บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 11 78,967,843 81,671,642 78,323,385 79,896,062
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 9,770,167 7,164,707 9,484,535 6,879,075
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,366,273 3,179,695 3,331,631 3,028,847

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 92,104,283 92,016,044 91,139,551 89,803,984

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 12 36,523,999 35,301,931 35,349,148 34,182,292

รวมหน้ีสิน 128,628,282 127,317,975 126,488,699 123,986,276

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
     ทุนจดทะเบียน 
         หุ้นสามัญ  381,146,251 หุ้น 381,146,251 381,146,251 381,146,251 381,146,251

     ทุนที่ออกและช าระแล้ว
         หุ้นสามัญ  381,145,725 หุ้น 381,145,725 381,145,725 381,145,725 381,145,725

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000

ก้าไรสะสม

     จัดสรรเพ่ือส้ารองตามกฎหมาย 38,115,000 38,115,000 38,115,000 38,115,000

     ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร 852,914,019 839,568,686 834,277,560 817,658,632

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,340,174,744 1,326,829,411 1,321,538,285 1,304,919,357
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,468,803,026 1,454,147,386 1,448,026,984 1,428,905,633

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ณ วันที่  31  มีนาคม  2557
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(ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส ์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้จากการขาย 326,206,403 307,594,557 320,081,547 305,092,671

ต้นทนุขาย (247,457,024) (248,498,519) (247,457,024) (248,498,519)

ก าไรข้ันตน้ 78,749,379 59,096,038 72,624,523 56,594,152

ก าไร(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปล่ียน (23,361,660) 11,348,502 (18,420,730) 8,491,191
รายได้อ่ืน 5,548,356 3,509,971 5,602,516 3,549,244

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 60,936,075 73,954,511 59,806,309 68,634,587

ค่าใช้จ่ายในการขาย (24,198,259) (23,050,412) (21,255,930) (19,571,731)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (20,818,657) (21,202,711) (19,346,583) (19,722,210)

   รวมค่าใช้จ่าย (45,016,916) (44,253,123) (40,602,513) (39,293,941)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15,919,159 29,701,388 19,203,796 29,340,646

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14 (2,573,826) (3,842,589) (2,584,868) (3,761,968)
ก าไรส าหรบังวด 13,345,333 25,858,799 16,618,928 25,578,678
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบังวด -                   -                  -                    -                   
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด 13,345,333 25,858,799 16,618,928 25,578,678

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 13,345,333 25,858,799 16,618,928 25,578,678

ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม -                   -                  -                    -                   

13,345,333 25,858,799 16,618,928 25,578,678

ก าไรตอ่หุ้นข้ันพ้ืนฐาน

ก ำไรส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 0.04 0.07 0.04 0.07

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวันที ่ 31 มีนาคม  2557

บาท

งบการเงินรวม

หน้า 5



(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุที่ออก องค์ประกอบอ่ืนของ

และช าระแล้ว สว่นเกินมูลค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย สว่นที่ยังไม่ได้จัดสรร สว่นของผู้ถือหุน้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 381,145,725       68,000,000         38,115,000            811,403,667             -                       1,298,664,392   

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                     -                      -                        25,858,799               -                       25,858,799        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 381,145,725       68,000,000         38,115,000            837,262,466             -                       1,324,523,191   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 381,145,725       68,000,000         38,115,000            839,568,686             -                       1,326,829,411   

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                     -                      -                        13,345,333               -                       13,345,333        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 381,145,725       68,000,000         38,115,000            852,914,019             -                       1,340,174,744   

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ก าไรสะสม

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  31 มีนาคม  2557

บาท

หน้า 6



(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุที่ออก องค์ประกอบอ่ืนของ

และช าระแล้ว สว่นเกินมูลค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย สว่นที่ยังไม่ได้จัดสรร สว่นของผู้ถือหุน้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 381,145,725     68,000,000          38,115,000          793,729,581             -                       1,280,990,306    

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                    -                      -                       25,578,678               -                       25,578,678         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 381,145,725     68,000,000          38,115,000          819,308,259             -                       1,306,568,984    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 381,145,725     68,000,000          38,115,000          817,658,632             -                       1,304,919,357    

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                    -                      -                       16,618,928               -                       16,618,928         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 381,145,725     68,000,000          38,115,000          834,277,560             -                       1,321,538,285    

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บาท

ก าไรสะสม

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  31 มีนาคม  2557

หน้า 7



(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 31 มีนาคม  2557

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15,919,159     29,701,388     19,203,796      29,340,646     

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน

       ขาดทุน(ก าไร)จากอัตราแลกเปล่ียนทียั่งไม่เกิดขึ้นจริง (99,746)           199,117          (124,684)         137,474          

        หนีส้งสัยจะสูญ 47,460            64,910            47,460            64,910           

        ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ) 330,630          (143,241)         330,630          (143,241)        

        ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายและตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,555,852)      (18,888)           (1,555,852)      1,111             

        ค่าเสื่อมราคา 12,987,119     13,519,017     12,889,813      13,421,926     

        ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 1,499,268       1,188,103       1,444,056        1,166,694       

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 29,128,038     44,510,406     32,235,219      43,989,520     

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

     ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 7,676,358       (49,611,465)    7,394,736        (42,052,678)   

     ลูกหนีช้าวไร่ 29,227,616     31,558,655     29,227,616      31,558,655     

     สินค้าคงเหลือ                          (98,493,598)    (109,431,047)  (98,493,598)    (109,406,362)  

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (60,500)           2,445,632       (60,500)           2,444,785       

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (3,145,384)      (17,647,635)    (2,014,262)      (16,578,003)   

     หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 186,578          408,966          302,784          435,228          

      ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน (277,200)         -                 (277,200)         -                 

เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน (35,758,092)    (97,766,488)    (31,685,205)    (89,608,855)   

จ่ายภาษีเงินได้ (44,309)           (26,422)           (45,533)           (25,575)          

     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (35,802,401)    (97,792,910)    (31,730,738)    (89,634,430)   

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้า 8



2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมขึ้น -                 (50,300,000)    -                  (50,000,000)   

เงินฝากประจ าทีติ่ดภาระค้ าประกันเพ่ิมขึ้น (75,845)           (67,115)           -                  -                 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,683,720       20,000            1,683,720        -                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม) (21,292,250)    (6,555,120)      (21,292,250)    (6,492,120)     

เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (752,567)         -                 (752,567)         -                 

     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (20,436,942)    (56,902,235)    (20,361,097)    (56,492,120)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (56,239,343)    (154,695,145)  (52,091,835)    (146,126,550)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 175,934,456   354,250,608   150,493,438    327,082,224   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 119,695,113   199,555,463   98,401,603      180,955,674   

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 7,164,707       
    เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์

    รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ได้มาในระหว่างงวดดังนี้

         อาคารและอุปกรณ์ทีไ่ด้มาในระหว่างงวด (21,779,895)    (3,371,020)      (21,779,895)    (3,308,020)     

         เจ้าหนีซ้ื้อสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 487,645          (3,184,100)      487,645          (3,184,100)     

        เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออาคารและอุปกรณ์ (21,292,250)    (6,555,120)      (21,292,250)    (6,492,120)     

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บาท

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน)และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 31 มีนาคม  2557

หน้า 9
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