
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) 

งบการเงินระหวา่งกาล

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562



30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
สินทรัพย์ หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 96,435,155 122,346,682

เงินลงทุนชัว่คราว 6 190,390,684 190,107,389

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 135,167,752 139,480,924

ลูกหน้ีชาวไร่ 8 21,607,103 8,059,329

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน 9 13,600,000 -                      

สินคา้คงเหลือ 10 547,546,471 613,174,703

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,004,747,165 1,073,169,027

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

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

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 407,051,619 379,018,851

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 9,116,384 8,843,088

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 13,862,476 10,928,451

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,432,853 2,051,530

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 517,450,859 485,829,447

รวมสินทรัพย์ 1,522,198,024 1,558,998,474

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2562

บาท

หนา้ 3



30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 69,180,590 70,574,562

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 18 1,532,119 960,462

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 881,805 7,758,802

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,854,252 3,662,664

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 75,448,766 82,956,490

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 2,729,340 1,687,058

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 64,139,753 49,643,277

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 66,869,093 51,330,335

รวมหนีสิ้น 142,317,859 134,286,825
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 68,000,000 68,000,000

ก าไรสะสม

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

     ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 892,619,440 937,450,924

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,379,880,165 1,424,711,649

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,522,198,024 1,558,998,474

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2562

บาท

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

หนา้ 4



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 21 312,611,419 333,480,244 585,678,604 604,548,638

ตน้ทุนขาย (276,717,484) (268,655,719) (527,264,136) (497,309,044)

ก ำไรขั้นต้น 35,893,935 64,824,525 58,414,468 107,239,594

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 8,673,531 18,557,105 11,169,633 32,670,372

รายไดจ้ากการลงทุน 1,164,371 1,210,175 1,928,002 2,499,329

รายไดอ่ื้น 2,236,551 2,780,847 4,543,025 9,338,564

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 47,968,388 87,372,652 76,055,128 151,747,859

ค่าใชจ่้ายในการขาย (18,517,370) (19,872,647) (35,085,304) (37,597,757)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (22,023,572) (20,738,005) (42,731,755) (40,987,049)

ตน้ทุนทางการเงิน (61,812) (53,600) (112,055) (110,293)

   รวมค่าใชจ่้าย (40,602,754) (40,664,252) (77,929,114) (78,695,099)

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนรำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้ 7,365,634 46,708,400 (1,873,986) 73,052,760

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 22 1,526,182 (8,824,314) 1,421,876 (13,584,324)

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 8,891,816 37,884,086 (452,110) 59,468,436

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

กำรวดัมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,067,620)      -                  (3,067,620)       -                  

หกั ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 613,524 -                  613,524 -                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 6,437,720 37,884,086 (2,906,206)       59,468,436

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 0.02 0.10                (0.00)                0.16                 

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

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2562

บาท

ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดหกเดือน

หนา้ 5



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ทุนท่ีออก

หมายเหตุ 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

เงินปันผลจ่าย 20 -                         -                         -                            (76,228,026) (76,228,026)

ก าไรส าหรับงวด -                         -                         -                            59,468,436 59,468,436

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         -                            -                              -                           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                            59,468,436 59,468,436

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

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

เงินปันผลจ่าย 20 -                         -                         -                            (41,925,278) (41,925,278)

ขาดทุนส าหรับงวด -                         -                         -                            (452,110) (452,110)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         -                            (2,454,096) (2,454,096)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                            (2,906,206) (2,906,206)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 381,145,725 68,000,000 38,115,000 892,619,440 1,379,880,165

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2562

บาท

ก าไรสะสม

หนา้ 6



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,873,986)            73,052,760            

รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

       ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,304,049              (2,536,392)             

       ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ) 384,557                 364,644                 

       หน้ีสงสยัจะสูญ 72,382                   136,225                 

        ก  าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (126,999)               (110,632)                

        ก  าไรจากการขายเงินลงทุน (160,286)               (193,278)                

        ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (59,161)                 (159,158)                

        ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 26,127,835            24,235,663            

        ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 12,939,956            2,159,934              

        ดอกเบ้ียรับ (1,429,466)            (1,987,187)             

        ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 112,055                 110,293                 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 37,290,936            95,072,872            

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,202,541              (55,861,621)           

     ลูกหน้ีชาวไร่ (13,620,156)          (4,194,509)             

     สินคา้คงเหลือ                          65,243,675            (113,904,542)         

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (381,323)               762,132                 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (3,449,264)            29,489,023            

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 226,036                 893,590                 

     ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (1,511,100)            (1,918,100)             

เงนิสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 87,001,345            (49,661,155)           

     จ่ายภาษีเงินได้ (7,775,622)            (11,876,483)           

          เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 79,225,723            (61,537,638)           

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2562

บาท

หนา้ 7



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 3,990                     129,646,077          

ดอกเบ้ียรับ 1,236,048              2,207,872              

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน (13,600,000)          -                         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 93,037                   246,907                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (49,412,860)          (27,231,141)           

เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (681,800)               (141,500)                

     เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (62,361,585)          104,728,215          

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดจ่ายเงินปันผล (41,959,726)          (76,574,975)           

จ่ายดอกเบ้ีย (112,055)               (110,293)                

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (703,884)               (441,690)                

         เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (42,775,665)          (77,126,958)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (25,911,527)          (33,936,381)           

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 96,435,155            92,807,295            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

         ซ้ืออุปกรณ์โดยท าสญัญาเช่าการเงิน 2,317,823              -                         

         ซ้ืออุปกรณ์โดยบนัทึกเจา้หน้ีอ่ืน 2,055,292              1,416,711              

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2562

บาท

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

หนา้ 8


