
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) 

งบการเงินระหวา่งกาล

และรายงานการสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562



31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
สินทรัพย์ หมายเหตุ (ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 95,135,655 122,346,682

เงินลงทุนชัว่คราว 6 190,241,908 190,107,389

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 118,167,430 139,480,924

ลูกหน้ีชาวไร่ 8 7,827,618 8,059,329

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน 9 13,600,000 -                      

สินคา้คงเหลือ 10 611,534,072 613,174,703

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,036,506,683 1,073,169,027

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 37,500,000 37,500,000

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 22,128,578 22,128,578

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 391,795,612 379,018,851

เงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดิน 14 25,358,949 25,358,949

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 8,803,250 8,843,088

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 10,824,145 10,928,451

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,200,065 2,051,530

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 498,610,599 485,829,447

รวมสินทรัพย์ 1,535,117,282 1,558,998,474

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2562

บาท

หนา้ 3



31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ (ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 53,617,558 70,574,562

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 18 1,511,110 960,462

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,758,802 7,758,802

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,608,602 3,662,664

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 66,496,072 82,956,490

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 3,042,349 1,687,058

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 50,211,138 49,643,277

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 53,253,487 51,330,335

รวมหนีสิ้น 119,749,559 134,286,825
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ - มลูค่าหุน้ละ 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

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 68,000,000 68,000,000

ก าไรสะสม

     จดัสรรเพ่ือทุนส ารองตามกฎหมาย 38,115,000 38,115,000

     ส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร 928,106,998 937,450,924

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,415,367,723 1,424,711,649

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,535,117,282 1,558,998,474

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2562

บาท

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

หนา้ 4



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 20 273,067,185 271,068,394
ตน้ทุนขาย (250,546,652)        (228,653,325)       
ก ำไรขั้นต้น 22,520,533 42,415,069
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2,496,102 14,113,268
รายไดจ้ากการลงทุน 763,631 1,289,154
รายไดอ่ื้น 2,306,474 6,557,717
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 28,086,740 64,375,208
ค่าใชจ่้ายในการขาย (16,567,934)          (17,725,110)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (20,708,183)          (20,249,044)         
ตน้ทุนทางการเงิน (50,243)                 (56,694)                
   รวมค่าใชจ่้าย (37,326,360)          (38,030,848)         
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ (9,239,620)            26,344,360
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (104,306)               (4,760,009)           
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (9,343,926)            21,584,351
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                       -                       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (9,343,926)            21,584,351

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (0.02)                    0.06                     

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

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2562

บาท

หนา้ 5



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ทุนท่ีออก

และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนส ารองตามกฎหมาย ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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 าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                     -                         -                            -                              -                         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                         -                            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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 381,145,725 68,000,000 38,115,000 937,450,924 1,424,711,649

ขาดทุนส าหรับงวด -                     -                         -                            (9,343,926) (9,343,926)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                     -                         -                            -                              -                         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                         -                            (9,343,926) (9,343,926)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 381,145,725 68,000,000 38,115,000 928,106,998 1,415,367,723

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2562

บาท

ก าไรสะสม

หนา้ 6



(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (9,239,620) 26,344,360

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

       ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (244,896)               121,429

       ขาดทุนจากการปรับลดมลูค่าสินคา้(กลบัรายการ) (954,875)               770,046

        ก  าไรจากการปรับมลูค่าเงินลงทุน (134,514)               (69,043)                  

        ก  าไรจากการขายเงินลงทุน -                         (90,613)                  

        ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (58,291)                 (10,683)

        ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 13,781,165 10,752,699

        ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 1,154,961 1,079,967

        ดอกเบ้ียรับ (629,117)               (1,129,497)             

        ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 50,243 56,694

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 3,725,056 37,825,359

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 20,897,846 (20,755,333)

     ลูกหน้ีชาวไร่ 231,711 22,314,700

     สินคา้คงเหลือ                          2,595,506 (128,043,975)

     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (142,943) 288,397

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (17,204,503) (5,335,741)

     หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (54,062) 281,467

     ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (587,100) (473,100)                

เงนิสดจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน 9,461,511 (93,898,226)

     จ่ายภาษีเงินได้ (5,592)                   (11,361)                  

          เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 9,455,919 (93,909,587)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2562

บาท

หนา้ 7



(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (5) 60,000,000

ดอกเบ้ียรับ 1,289,661 1,413,059

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน (13,600,000) -                         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 80,421 10,692

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (23,707,741) (15,803,969)           

เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (207,600)               (3,700)                    

     เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (36,145,264) 45,616,082

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

จ่ายดอกเบ้ีย (50,243)                 (56,694)

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (471,439) (219,298)

         เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (521,682) (275,992)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (27,211,027) (48,569,497)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 122,346,682 126,743,676

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 95,135,655 78,174,179

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีมิใช่เงินสด

         ซ้ืออุปกรณ์โดยท าสญัญาเช่าการเงิน 2,377,378 -                         

         ซ้ืออุปกรณ์โดยบนัทึกเจา้หน้ีอ่ืน 247,499 (930,573)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2562

บาท

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

หนา้ 8


