
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากดั (มหาชน) 

งบการเงินระหวา่งกาล
และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561



30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
สินทรัพย์ หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 92,807,295 126,743,676
เงินลงทุนชัว่คราว 6 300,857,832 430,199,999
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 138,749,492 80,572,164
ลูกหน้ีชาวไร่ 8 47,742,419 43,684,135
สินคา้คงเหลือ 9 547,094,477 433,554,579

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,127,251,515 1,114,754,553

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 37,500,000 37,500,000
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 22,128,578 22,128,578
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 357,540,077 352,721,715
เงินมดัจาํค่าเช่าท่ีดิน 13 25,358,949 25,358,949
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14 9,173,182 9,525,604
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 10,713,225 10,771,154
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,170,158 2,932,290

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 464,584,169 460,938,290

รวมสินทรัพย์ 1,591,835,684 1,575,692,843

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินายน  2561
บาท

หนา้ 3



30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 97,561,494 66,655,760
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 17 926,045 835,723
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,496,825 11,846,913
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4,176,130 3,629,489

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 116,160,494 82,967,885

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17 2,177,113 2,709,125
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 46,470,818 46,228,984

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 48,647,931 48,938,109
รวมหนีสิ้น 164,808,425 131,905,994
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
     ทุนจดทะเบียน 
       หุน้สามญั  381,145,725 หุน้ 381,145,725 381,145,725
     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
        หุน้สามญั  381,145,725 หุน้ 381,145,725 381,145,725
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 68,000,000 68,000,000
กาํไรสะสม
     จดัสรรเพ่ือทุนสาํรองตามกฎหมาย 38,115,000 38,115,000
     ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 939,766,534 956,526,124

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,427,027,259 1,443,786,849

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,591,835,684 1,575,692,843

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ณ วนัที ่30 มถุินายน  2561

บาท

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หนา้ 4



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 333,480,244 372,235,992 604,548,638 705,311,880
ตน้ทุนขาย (268,655,719)  (271,486,453) (497,309,044)   (506,575,678) 
กาํไรข้ันต้น 64,824,525 100,749,539 107,239,594 198,736,202
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 18,557,105 8,732,156 32,670,372 7,484,033
รายไดจ้ากการลงทุน 1,210,175 2,002,964 2,499,329 3,567,124
รายไดอ่ื้น 2,780,847 2,602,290 9,338,564 5,147,221
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 87,372,652     114,086,949  151,747,859     214,934,580  
ค่าใชจ่้ายในการขาย (19,872,647)    (21,658,992)   (37,597,757)     (42,956,848)   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (20,738,005)    (21,505,868)   (40,987,049)     (42,280,127)   
ตน้ทุนทางการเงิน (53,600)           (73,157)          (110,293)          (105,382)        
   รวมค่าใชจ่้าย (40,664,252)    (43,238,017)   (78,695,099)     (85,342,357)   
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 46,708,400 70,848,932 73,052,760 129,592,223
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (8,824,314)      (14,072,435)   (13,584,324)     (25,822,020)   
กาํไรสําหรับงวด 37,884,086 56,776,497 59,468,436 103,770,203
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด -                  -                 -                   -                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 37,884,086 56,776,497 59,468,436 103,770,203
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน
กาํไรสาํหรับงวด 0.10                0.15               0.16                  0.27               
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก  (หุ้น) 381,145,725 381,145,725 381,145,725 381,145,725

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

บาท
สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน

หนา้ 5



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนสาํรองตามกฎหมาย ส่วนที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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)
กาํไรสาํหรับงวด -                     -                         -                            103,770,203 103,770,203
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                     -                         -                            -                              -                         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                         -                            103,770,203 103,770,203

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 381,145,725 68,000,000 38,115,000 956,526,124 1,443,786,849
เงินปันผลจ่าย 19 -                     -                         -                            (76,228,026) (76,228,026)
กาํไรสาํหรับงวด -                     -                         -                            59,468,436 59,468,436
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                     -                         -                            -                              -                         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                         -                            59,468,436 59,468,436

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 381,145,725 68,000,000 38,115,000 939,766,534 1,427,027,259

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จาํกดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2561
บาท

กาํไรสะสม

หนา้ 6



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 73,052,760 129,592,223
รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน
       ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (2,536,392)            5,788
       หน้ีสงสยัจะสูญ 136,225 -                         
       ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ 364,644 126,238
        กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (110,632)               -                         
        กาํไรจากการขายเงินลงทุน (193,278)               (979,090)                
        กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น (159,158)               (372,028)
        ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 24,235,663 21,721,881
        ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 2,159,934 2,538,028
        ดอกเบ้ียรับ (1,987,187)            (2,256,986)             
        ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 110,293 105,382
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
     ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 95,072,872 150,481,436
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (55,861,621) (49,799,011)
     ลูกหน้ีชาวไร่ (4,194,509) 13,115,549
     สินคา้คงเหลือ                          (113,904,542) (82,668,809)
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 762,132 (617,069)
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 29,489,023 10,202,870
     หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 893,590 438,668
     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (1,918,100) (1,468,400)             

เงนิสดจ่ายจากการดาํเนินงาน (49,661,155) 39,685,234
จ่ายภาษีเงินได้ (11,876,483)          (25,474,620)           
     เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (61,537,638) 14,210,614

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561

บาท

หนา้ 7



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 129,646,077 (48,337,676)           
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         (37,500,000)           
ดอกเบ้ียรับ 2,207,872 1,692,466
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 246,907 433,282
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (27,231,141) (45,158,701)           
เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (141,500)               (290,400)                
     เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 104,728,215 (129,161,029)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดจ่ายเงินปันผล (76,574,975) (133,136,729)
จ่ายดอกเบ้ีย (110,293)               (105,382)
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (441,690) -                         

         เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (77,126,958) (133,242,111)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (33,936,381) (248,192,526)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 126,743,676 405,131,595
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 92,807,295 156,939,069
ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด

         ซ้ืออุปกรณ์โดยทาํสญัญาเช่าการเงิน -                         3,974,809
         ซ้ืออุปกรณ์โดยบนัทึกเจา้หน้ีอ่ืน 1,416,711 313,210

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561
บาท

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

หนา้ 8


