
บรษัิท เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบการเงินระหว่างกาล
และรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่   30  กันยายน  2553  และ  2552



บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบดุล

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30  กันยายน  2553 31  ธนัวาคม  2552 30  กันยายน  2553 31  ธนัวาคม 2552
" ยังไม่ได้ตรวจสอบ " "ตรวจสอบแล้ว" " ยังไม่ได้ตรวจสอบ " "ตรวจสอบแล้ว"

สินทรพัย์ หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"
สินทรพัย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 6 352,856,981 267,997,777 325,479,500 242,470,505

เงินลงทนุช่ัวคราว 7 70,000,000 50,000,000 70,000,000 50,000,000

ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกีย่วข้องกัน 5.2,8 10,232,877 8,047,337 27,305,864 15,625,755

                      - บริษัทอ่ืน - สทุธิ 8 55,981,478 36,213,991 46,109,595 29,209,790

เงินใหกู้ยื้ม - บริษัทที่เกีย่วข้องกัน 5.2 -                           24,500,000 -                         24,500,000

สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 9 344,732,558 401,603,038 342,154,312 401,603,038

สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

     ลูกหนี้ชาวไร่ - สทุธิ 10 17,597,550 26,671,709 17,597,550 26,671,709

     ลูกหนี้กรมสรรพากร 1,429,868 1,638,826 1,398,795 1,624,182

     อ่ืน ๆ 3,743,767 1,205,201 3,726,421 1,188,969

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 22,771,185 29,515,736 22,722,766 29,484,860

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 856,575,079 817,877,879 833,772,037 792,893,948

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ้าที่ติดภาระค้้าประกัน 11 14,470,021 14,416,580 -                         -                       

เงินลงทนุในบริษัทย่อย 12 -                           -                        23,353,658 23,353,658

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 13 429,895,424 448,455,591 428,309,736 448,386,945

สนิทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด้าเนินงาน - สทุธิ 14 23,590,331 21,076,158 23,590,331 21,076,158

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สทุธิ 15 -                           182,260 -                         182,26015

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,927,887 3,473,214 4,926,987 3,472,314

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 472,883,663 487,603,803 480,180,712 496,471,335

ร ว ม สิ น ท ร ัพ ย์ 1,329,458,742 1,305,481,682 1,313,952,749 1,289,365,283

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ณ วันที่  30  กันยายน  2553 และ วันที่  31  ธันวาคม  2552

หน้า 3



บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่  30  กันยายน  2553 และ วันที่  31  ธันวาคม  2552

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30  กันยายน  2553 31  ธนัวาคม  2552 30  กันยายน  2553 31  ธนัวาคม  2552
" ยังไม่ได้ตรวจสอบ " "ตรวจสอบแล้ว" " ยังไม่ได้ตรวจสอบ " "ตรวจสอบแล้ว"

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 26,959,638 48,641,856 26,959,638 48,641,856
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -                           749,651 -                         -                       
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทที่เกีย่วข้องกัน 5.2 2,484,387 3,650,486 2,341,581 3,122,059
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทอ่ืน 30,184,691 43,041,639 29,249,382 42,016,575
หนี้สนิหมุนเวียนอ่ืน 1,615,730 1,330,862 1,573,127 1,302,702

รวมหนี้สินหมุนเวียน 61,244,446 97,414,494 60,123,728 95,083,192
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
     ทนุจดทะเบยีน 
        หุน้สามัญ  381,146,251 หุน้ 17 381,146,251 381,146,251 381,146,251 381,146,251

     ทนุที่ออกและช าระแล้ว
         หุน้สามัญ  381,145,725 หุน้ 381,145,725 381,145,725 381,145,725 381,145,725

สว่นเกินมูลค่าหุน้ 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000

ก้าไรสะสม

     จัดสรรเพ่ือส้ารองตามกฎหมาย 18 38,115,000 38,115,000 38,115,000 38,115,000

     สว่นที่ยังไม่ได้จัดสรร 780,953,571 720,806,463 766,568,296 707,021,366

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,268,214,296 1,208,067,188 1,253,829,021 1,194,282,091

ร ว ม ห นี้ สิ น แ ล ะ ส่ ว น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น 1,329,458,742 1,305,481,682 1,313,952,749 1,289,365,283

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 4



บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส ์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบก าไรขาดทนุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

รายได้จากการขาย 344,456,092 351,109,365 337,935,784 343,732,427

ต้นทนุขาย (263,926,008) (245,864,834) (263,414,309) (245,365,334)

   ก าไรข้ันตน้ 80,530,084 105,244,531 74,521,475 98,367,093

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 6,101,450 3,338,312 4,861,851 1,711,235       

รายได้อ่ืน 2,648,114 2,003,785 2,774,498 2,130,602

   ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 89,279,648 110,586,628 82,157,824 102,208,930

ค่าใช้จ่ายในการขาย (31,159,297) (30,084,761) (26,164,458) (24,936,331)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (12,812,227) (12,528,480) (12,239,952) (12,004,910)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (8,146,083) (10,556,586) (7,516,008) (9,927,711)

   ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 37,162,041 57,416,801 36,237,406 55,339,978

ภาษีเงินได้ -                   (624,853) -                  -                 

   ก าไรสทุธิ                       37,162,041 56,791,948 36,237,406 55,339,978

การแบ่งปันก าไรสทุธิ

   ส่วนทีเ่ปน็ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 37,162,041 56,791,948 36,237,406 55,339,978

   ส่วนทีเ่ปน็ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย -                   -                  -                  -                 

37,162,041 56,791,948 36,237,406 55,339,978

ก าไรตอ่หุ้นข้ันพ้ืนฐาน

   ก าไรสุทธิ 0.10 0.15 0.10 0.15

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก  (หุ้น) 381,145,725 381,145,725 381,145,725 381,145,725

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวันที ่ 30  กันยายน  2553  และ  2552

บาท

งบการเงินรวม
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บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส ์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบก าไรขาดทนุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

รายได้จากการขาย 1,090,098,731 1,086,234,287 1,074,022,027 1,064,204,449

ต้นทนุขาย (794,303,767) (712,992,227) (793,273,793) (711,965,477)

   ก าไรข้ันตน้ 295,794,964 373,242,060 280,748,234 352,238,972

ก าไร(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปล่ียน 15,158,313 1,255,476 12,717,066 (377,419)

รายได้อ่ืน 7,410,902 7,614,371 7,258,370 7,878,084

   ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 318,364,179 382,111,907 300,723,670 359,739,637

ค่าใช้จ่ายในการขาย (97,412,396) (94,632,093) (84,229,363) (81,651,415)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (38,930,075) (36,563,541) (36,963,002) (34,690,228)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (26,589,544) (28,873,502) (24,699,319) (26,984,477)

   ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 155,432,164 222,042,771 154,831,986 216,413,517

ภาษีเงินได้ -                   (1,804,995) -                  -                 

   ก าไรสทุธิ                       155,432,164 220,237,776 154,831,986 216,413,517

การแบ่งปันก าไรสทุธิ

   ส่วนทีเ่ปน็ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 155,432,164 220,237,776 154,831,986 216,413,517

   ส่วนทีเ่ปน็ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย -                   -                  -                  -                 

155,432,164 220,237,776 154,831,986 216,413,517

ก าไรตอ่หุ้นข้ันพ้ืนฐาน

   ก าไรสุทธิ 0.41 0.58 0.41 0.57

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก  (หุ้น) 381,145,725 381,145,725 381,145,725 381,145,725

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สดุวันที ่ 30  กันยายน  2553  และ  2552

บาท

งบการเงินรวม

หน้า 6



ทนุทีอ่อก

หมายเหตุ และช าระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ส่วนทียั่งไมไ่ด้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ 1  มกราคม  2552 346,496,592 68,000,000 34,650,000 746,986,060 1,196,132,652

หุ้นปนัผลจ่าย 17 34,649,133 -                     -                        (34,649,133) -                    

เงินปนัผลจ่าย 19 -                     -                     -                        (199,232,685) (199,232,685)

ก าไรสุทธิ -                     -                     -                        220,237,776 220,237,776
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ 30 กันยายน  2552 381,145,725 68,000,000 34,650,000 733,342,018 1,217,137,743

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ 1  มกราคม  2553 381,145,725 68,000,000 38,115,000 720,806,463 1,208,067,188

เงินปนัผลจ่าย 19 -                     -                     -                        (95,285,056) (95,285,056)

ก าไรสุทธิ -                     -                     -                        155,432,164 155,432,164
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ 30  กันยายน  2553 381,145,725 68,000,000 38,115,000 780,953,571 1,268,214,296

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ก าไรสะสม

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ "

"สอบทานแล้ว "

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส ์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สดุวันที ่ 30  กันยายน  2553  และ  2552

บาท
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ทนุทีอ่อก

หมายเหตุ และช าระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ส่วนทียั่งไมไ่ด้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ 1  มกราคม  2552 346,496,592 68,000,000 34,650,000 737,314,214 1,186,460,806

หุ้นปนัผลจ่าย 17 34,649,133 -                      -                       (34,649,133) -                     

เงินปนัผลจ่าย 19 -                   -                      -                       (199,232,685) (199,232,685)

     ก าไรสุทธิ -                   -                      -                       216,413,517 216,413,517

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ 30 กันยายน  2552 381,145,725 68,000,000 34,650,000 719,845,913 1,203,641,638

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ 1  มกราคม  2553 381,145,725 68,000,000 38,115,000 707,021,366 1,194,282,091

เงินปนัผลจ่าย 19 -                   -                      -                       (95,285,056) (95,285,056)

ก าไรสุทธิ -                   -                      -                       154,831,986 154,831,986

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ 30 กันยายน  2553 381,145,725 68,000,000 38,115,000 766,568,296 1,253,829,021

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ก าไรสะสม

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ "

"สอบทานแล้ว "

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส ์ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สดุวันที ่ 30  กันยายน  2553  และ  2552

บาท
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"ยังไม่ได้ตรวจสอบ "

"สอบทานแล้ว "
บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2553  และ  2552

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 155,432,164 222,042,771 154,831,986 216,413,517

รายการปรับกระทบก าไรสทุธเิปน็เงินสดสทุธิ

    ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน

        ขาดทนุ(ก าไร)จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง 793,205 (34,488) 668,862 (155,970)

        กลับรายการหนี้สงสยัจะสญู (6,647) (6,698) (6,647) (6,698)

        ขาดทนุจากการปรับลดมูลค่าสนิค้า (กลับรายการ) 207,020 (741,547) 207,020 (741,547)

        ก าไรจากการขายอุปกรณ์ (1,167,576) (88,814) (653,558) (88,814)

        ค่าเสือ่มราคา 56,972,742 56,103,767 56,710,785 55,944,300

        รายการตัดจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 182,260 262,143 182,260 262,143

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสนิทรัพย์และหนี้สนิด าเนินงาน 212,413,168 277,537,134 211,940,708 271,626,931

สนิทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)

     ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกีย่วข้องกัน (2,300,286) 13,161,296 (11,754,916) 7,237,240

     ลูกหนี้การค้า - บริษัทอ่ืน (20,560,486) 15,011,267 (17,608,400) 18,915,282

     สนิค้าคงเหลือ                          56,663,460 (13,996,891) 59,241,706 (11,347,981)

     ลูกหนี้ชาวไร่ 9,080,806 366,951 9,080,806 366,951

     ลูกหนี้กรมสรรพากร 208,958 (67,537) 225,387 (265,099)

     สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (2,538,566) 1,902,532 (2,537,452) 1,848,038

     สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,409,148) (2,266,477) (1,410,186) (2,266,477)

หนี้สนิด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

     เจ้าหนี้การค้า (21,635,425) (5,136,378)       (21,635,425) (5,136,378)      

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทที่เกีย่วข้องกัน (1,051,559) 1,139,412 (665,938) 1,178,151

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทอ่ืน (12,965,547) (1,853,876) (12,875,792) (1,731,830)

     หนี้สนิหมุนเวียนอ่ืน 284,868 (259,416)          270,425 (213,699)

เงินสดรบัจากการด าเนินงาน 216,190,243 285,538,017     212,270,923 280,211,129   

จ่ายภาษีเงินได้ (795,176)        (1,906,314)       (44,487)            (54,219)           

     เงินสดสทุธไิด้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 215,395,067 283,631,703     212,226,436 280,156,910   

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยังไม่ได้ตรวจสอบ "

"สอบทานแล้ว "

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินลงทนุช่ัวคราวลดลง (เพ่ิมขึน้) (20,000,000) 90,000,000 (20,000,000) 90,000,000

เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกันเพ่ิมขึน้ (53,441) (158,973) -                   -                  

รับช าระคืนเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษัทที่เกีย่วข้องกัน 24,500,000 -                   24,500,000 -                  

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,175,737 104,219 661,718 104,219

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 1) (37,790,301)   (19,427,324)     (36,011,301)     (19,422,006)    

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ที่ดินที่ไม่ใช้ในการด าเนินงาน (3,190,590)     -                   (3,190,590)       -                  

     เงินสดสทุธไิด้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (35,358,595) 70,517,922 (34,040,173) 70,682,213

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายเงินปนัผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 2) (95,177,268)   (198,235,564)   (95,177,268)     (198,235,564)  

     เงินสดสทุธใิช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (95,177,268)   (198,235,564)   (95,177,268)     (198,235,564)  

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ - สทุธิ 84,859,204 155,914,061 83,008,995 152,603,559

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นงวด 267,997,777 114,643,090 242,470,505 90,489,605

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิน้งวด 352,856,981 270,557,151 325,479,500 243,093,164

ข้อมูลกระแสเงินสดเปดิเผยเพ่ิมเติม 795,176
1. เงินสดจ่ายในการซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

    รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ได้มาในระหว่างงวดมีดังนี้

         อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด (37,744,319) (20,449,977) (35,965,319) (20,444,659)

         เจ้าหนี้ซือ้ทรัพย์สนิเพ่ิมขึน้(ลดลง) (45,982) 1,022,653 (45,982) 1,022,653

        เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อาคารและอุปกรณ์ (37,790,301)   (19,427,324)     (36,011,301)     (19,422,006)    

2. เงินสดจ่ายเงินปนัผล
         เงินปนัผลจ่าย (95,285,056) (199,232,685) (95,285,056) (199,232,685)
         เงินปนัผลค้างจ่ายเพ่ิมขึน้ 107,788 997,121 107,788 997,121
         เงินสดจ่ายเงินปนัผล (95,177,268)   (198,235,564)   (95,177,268)     (198,235,564)  

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2553  และ  2552
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