
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) 

งบการเงินระหว่างกาล

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562



30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์ หมายเหตุ (ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 119,620,070 122,346,682

เงินลงทุนชัว่คราว 6 210,545,423 190,107,389

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 129,894,960 139,480,924

ลูกหน้ีชาวไร่ 8 12,343,596 8,059,329

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน 9 13,600,000 -              

สินคา้คงเหลือ 10 532,854,326 613,174,703

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,018,858,375 1,073,169,027

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 410,282,055 379,018,851

เงินมดัจ าคา่เช่าท่ีดิน 14 25,358,949 25,358,949

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 9,005,542 8,843,088

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 13,951,485 10,928,451

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,950,237 2,051,530

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 520,176,846 485,829,447

รวมสินทรัพย์ 1,539,035,221 1,558,998,474

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562

บาท

หน้า 3



30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ (ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 53,137,739 70,574,562

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 18 1,553,473 960,462

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,266,241 7,758,802

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,670,168 3,662,664

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 64,627,621 82,956,490

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 2,333,008 1,687,058

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 64,735,414 49,643,277

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 67,068,422 51,330,335

รวมหนีสิ้น 131,696,043 134,286,825

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  

     ทุนจดทะเบียน 

       หุ้นสามญั  381,145,725 หุ้น 381,145,725 381,145,725

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้

        หุ้นสามญั  381,145,725 หุ้น 381,145,725 381,145,725

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 68,000,000 68,000,000

ก าไรสะสม

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

     ส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร 920,078,453 937,450,924

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,407,339,178 1,424,711,649

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,539,035,221 1,558,998,474

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562

บาท

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หน้า 4



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 21 314,858,369 338,499,503 900,536,973 943,048,141

ตน้ทุนขาย (260,859,470)   (259,807,418) (788,123,606) (757,116,462)

ก ำไรขั้นต้น 53,998,899 78,692,085 112,413,367 185,931,679

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 15,911,034 (6,454,023) 27,080,667 26,216,350

รายไดจ้ากการลงทุน 1,055,424 777,374 2,983,426 3,276,703

รายไดอ่ื้น 1,937,091 1,582,714 6,480,116 10,921,278

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 72,902,448 74,598,150 148,957,576 226,346,010

ค่าใชจ่้ายในการขาย (19,267,266) (21,441,459) (54,352,570) (59,039,216)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (19,936,556) (19,274,968) (62,668,311) (60,262,017)

ตน้ทุนทางการเงิน (55,677) (50,050) (167,732) (160,344)

   รวมค่าใชจ่้าย (39,259,499) (40,766,477) (117,188,613) (119,461,577)

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 33,642,949 33,831,673 31,768,963 106,884,433

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (6,189,164) (6,137,265) (4,767,288) (19,721,588)

ก ำไรส ำหรับงวด 27,453,785 27,694,408 27,001,675 87,162,845

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                   -                   (3,067,620)     -                 

หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 -                   -                   613,524 -                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 27,453,785 27,694,408 24,547,579 87,162,845

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก าไรส าหรับงวด 0.07 0.07 0.07 0.23

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

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ส าหรับงวดสามเดือน

บาท

ส าหรับงวดเกา้เดือน

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

หนา้ 5



(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ทนุท่ีออก

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมลูคา่หุน้ ทนุส ารองตามกฎหมาย ส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร 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 -                        -                        -                           (76,228,025) (76,228,025)

ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                           87,162,845 87,162,845

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                           -                             -                          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                        -                           87,162,845 87,162,845

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 381,145,725 68,000,000 38,115,000 967,460,944 1,454,721,669

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

เงินปันผลจ่าย 20 -                        -                        -                           (41,920,050) (41,920,050)

ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                           27,001,675 27,001,675

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

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                        -                           24,547,579 24,547,579

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 381,145,725 68,000,000 38,115,000 920,078,453 1,407,339,178

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562

บาท

ก าไรสะสม

หนา้ 6



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31,768,963           106,884,433         

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

        ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 16,582                  724,309                

        ขาดทุนจากการปรับลดมูลคา่สินคา้ (กลบัรายการ) 388,681                (3,961,256)            

        หน้ีสงสยัจะสูญ 72,382                  42,460                  

        ก  าไรจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน (92,126)                -                        

        ก  าไรจากการขายเงินลงทุน (349,893)              (317,722)               

        ก  าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นและการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 25,378                  (286,077)               

        คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 35,752,686           36,394,984           

        ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 14,094,917           3,239,901             

        ดอกเบ้ียรับ (2,330,155)           (2,351,164)            

        คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 167,732                160,344                

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 79,515,147           140,530,212         

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)

        ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10,507,549           (62,848,888)          

        ลูกหน้ีชาวไร่ (4,356,649)           3,559,561             

        สินคา้คงเหลือ                          79,931,696           (216,083,520)        

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 101,293                396,296                

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

        เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (17,877,816)         11,421,637           

        หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 29,789                  30,996                  

        ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (2,070,400)           (2,695,100)            

เงนิสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 145,780,609         (125,688,806)        

        จ่ายภาษีเงินได้ (8,669,358)           (11,846,911)          

            เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 137,111,251         (137,535,717)        

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562

บาท

หนา้ 7



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (19,996,015)         230,517,721         

ดอกเบ้ียรับ 1,391,988             2,321,438             

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน (13,600,000)         -                        

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 116,645                417,561                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (63,857,132)         (46,937,593)          

เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (864,280)              (88,700)                 

     เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (96,808,794)         186,230,427         

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดจ่ายเงินปันผล (41,942,336)         (76,192,113)          

จ่ายดอกเบ้ีย (167,732)              (160,344)               

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (919,001)              (667,630)               

         เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (43,029,069)         (77,020,087)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (2,726,612)           (28,325,377)          

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 119,620,070         98,418,299           

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีมิใช่เงินสด

         ซ้ืออุปกรณ์โดยท าสญัญาเช่าการเงิน 2,157,962             -                        

         ซ้ืออุปกรณ์โดยบนัทึกเจา้หน้ีอ่ืน 440,993                1,190,976             

         เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 22,286                  (35,912)                 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562

บาท

หนา้ 8


