
บรษัิท เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบการเงินระหว่างกาล
และรายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่   31  มีนาคม  2555  และ  2554



บริษัท  เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
สินทรัพย หมายเหตุ (ไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 205,262,909 261,771,921 185,531,554 242,783,021

เงินลงทุนชั่วคราว 5 105,600,000 155,600,000 100,000,000 150,000,000

ลูกหนี้การคา 6 97,397,271 55,043,283 100,827,168 54,656,632

ลูกหนี้ชาวไร 7 11,397,177 28,821,956 11,397,177 28,821,956

สินคาคงเหลือ 8 445,302,815 336,257,594 443,400,531 336,257,594

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4,964,556 6,063,152 4,913,764 5,810,084

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 869,924,728 843,557,906 846,070,194 818,329,287

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน 14,740,380 14,672,090 -                    -                    

เงินลงทุนในบริษัทยอย -                    -                   23,353,658 23,353,658

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 9 401,752,002 407,198,912 400,677,332 406,033,043

โปรแกรมคอมพิวเตอร - ระหวางติดต้ัง 3,866,747 2,976,673 3,866,747 2,976,673

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5,233,346 5,054,007 5,232,446 5,053,107

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 425,592,475 429,901,682 433,130,183 437,416,481

รวมสินทรัพย 1,295,517,203 1,273,459,588 1,279,200,377 1,255,745,768

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

ณ วันที่   31  มีนาคม  2555 และวันที่  31  ธันวาคม  2554

หนา 4



บริษัท  เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่   31  มีนาคม  2555 และวันที่  31  ธันวาคม  2554

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ (ไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 10 60,112,711 69,410,638 59,499,045 68,303,082
ภาษีเงินไดคางจาย 9,116,105 4,801,658 8,210,196 3,895,749
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,406,082 2,733,864 2,360,904 2,608,996

รวมหนี้สินหมุนเวียน 71,634,898 76,946,160 70,070,145 74,807,827

หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 11 27,173,145 26,241,311 25,811,932 24,899,344

รวมหนี้สิน 98,808,043 103,187,471 95,882,077 99,707,171
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - มูลคาหุนละ 1 บาท  
     ทุนจดทะเบียน 
        หุนสามัญ  381,146,251 หุน 381,146,251 381,146,251 381,146,251 381,146,251

     ทุนที่ออกและชําระแลว
         หุนสามัญ  381,145,725 หุน 381,145,725 381,145,725 381,145,725 381,145,725

สวนเกินมูลคาหุน 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000

กําไรสะสม

     จัดสรรเพ่ือสํารองตามกฎหมาย 38,115,000 38,115,000 38,115,000 38,115,000

     สวนที่ยังไมไดจัดสรร 709,448,435 683,011,392 696,057,575 668,777,872

รวมสวนของผูถือหุน 1,196,709,160 1,170,272,117 1,183,318,300 1,156,038,597

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,295,517,203 1,273,459,588 1,279,200,377 1,255,745,768

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

หนา 5



(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท  เชียงใหมโ่ฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

รายได้จากการขาย 325,473,509 264,021,021 320,025,251 261,627,416

ต้นทุนขาย (247,714,239) (233,835,418) (246,636,579) (233,835,418)

ก ำไรขั้นต้น 77,759,270 30,185,603 73,388,672 27,791,998

ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน (4,136,839) 1,822,647 (4,241,551) 1,822,647
รายได้อ่ืน 2,585,958 2,981,154 2,644,437 3,082,356

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 76,208,389 34,989,404 71,791,558 32,697,001

ค่าใช้จ่ายในการขาย (25,051,544) (26,436,354) (21,324,815) (22,883,816)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (20,383,649) (26,789,071) (18,850,887) (24,990,986)

   รวมค่าใช้จ่าย (45,435,193) (53,225,425) (40,175,702) (47,874,802)

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ 30,773,196 (18,236,021) 31,615,856 (15,177,801)

ภาษีเงินได้ (4,336,153) -                   (4,336,153) -                   
ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรับงวด 26,437,043 (18,236,021) 27,279,703 (15,177,801)
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                   -                   -                    -                   
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 26,437,043 (18,236,021) 27,279,703 (15,177,801)

การแบ่งปันก าไร(ขาดทนุ)

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 26,437,043 (18,236,021) 27,279,703 (15,177,801)

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม -                   -                   -                    -                   

26,437,043 (18,236,021) 27,279,703 (15,177,801)

ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน

ก ำไร(ขำดทุน)สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 0.07 (0.05) 0.07 (0.04)

จ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนัก  (หุ้น) 381,145,725 381,145,725 381,145,725 381,145,725

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่  31 มนีำคม  2555  และ  2554

บาท

งบการเงินรวม

หน้า 6



(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนทีอ่อก องค์ประกอบอ่ืนของ

และช ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ ส ำรองตำมกฎหมำย ส่วนทียั่งไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุน้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2554 381,145,725 68,000,000 38,115,000 760,614,291 -                      1,247,875,016

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                     -                     -                        (18,236,021) -                      (18,236,021)
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนำคม 2554 381,145,725 68,000,000 38,115,000 742,378,270 -                      1,229,638,995

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 683,011,392 -                      1,170,272,117

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                     -                     -                        26,437,043 -                      26,437,043
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนำคม 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 709,448,435 -                      1,196,709,160

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นส่วนหนึง่ของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่ 31 มีนำคม  2555  และ  2554

บำท

ก ำไรสะสม

หน้ำ 7



(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนทีอ่อก องค์ประกอบอ่ืนของ

และช ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ ส ำรองตำมกฎหมำย ส่วนทียั่งไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุน้ รวม

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที ่ 1  มกราคม  2554 381,145,725 68,000,000 38,115,000 749,635,191 -                      1,236,895,916

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                      -                       (15,177,801) -                      (15,177,801)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนำคม 2554 381,145,725 68,000,000 38,115,000 734,457,390 -                      1,221,718,115

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที ่ 1  มกราคม  2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 668,777,872 -                      1,156,038,597

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                      -                       27,279,703 -                      27,279,703

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนำคม 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 696,057,575 -                      1,183,318,300

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นส่วนหนึง่ของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่ 31 มีนำคม  2555  และ  2554

บำท

ก ำไรสะสม

หน้ำ 8



(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่  31 มีนำคม  2555  และ  2554

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก ำไร(ขำดทุน)กอ่นภำษีเงินได้ 30,773,196 (18,236,021) 31,615,856 (15,177,801)

รำยกำรปรับกระทบก ำไร(ขำดทุน)เป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด ำเนินงำน

        ขำดทุน(ก ำไร)จำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกดิขึ้นจริง (470,515) 142,234 (432,511) 139,608

        หน้ีสงสัยจะสูญ 68,444 39,975 68,444 39,975

        ขำดทุนจำกกำรปรับลดมูลคำ่สินคำ้ 507,069 384,219 507,069 384,219

        ขำดทุน(ก ำไร)จำกกำรจ ำหน่ำยและตัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (3,029) 20 (3,029) 20

        คำ่เส่ือมรำคำ 13,564,366 15,196,719 13,470,372 15,105,514

        ประมาณการหน้ีสินของผลประโยชน์พนักงาน 931,834 733,305 912,588 715,369

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนกอ่นกำรเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพย์และหน้ีสินด ำเนินงำน 45,371,365 (1,739,549) 46,138,789 1,206,904

สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึ้น)

     ลูกหน้ีกำรคำ้ (41,957,801) (41,774,910) (45,812,353) (40,108,390)

     ลูกหน้ีชำวไร่ 17,356,335 30,730,396 17,356,335 30,730,396

     สินคำ้คงเหลือ                          (109,552,290) (148,283,893) (107,650,006) (146,519,353)

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,099,710 (687,602) 896,320 (686,740)

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (179,339) (446,110) (179,339) (446,613)

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

     เจ้ำหน้ีกำรคำ้และเจ้ำหน้ีอ่ืน (9,421,552) (14,662,332) (8,927,662) (13,846,627)   

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (327,782) 556,381          (248,092) 543,094         

เงินสดจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน (97,611,354) (176,307,619)  (98,426,008) (169,127,329) 

จ่ำยภำษีเงินได้ (22,820)          (25,446)           (21,706)           (24,943)          

     เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด ำเนินงำน (97,634,174) (176,333,065) (98,447,714) (169,152,272) 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หน้ำ 9



2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช่ัวครำวลดลง 50,000,000 89,963,080 50,000,000 90,000,000

เงินฝำกประจ ำท่ีติดภำระค้ ำประกนัเพ่ิมขึ้น (68,290) (22,601) -                  -                 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 8,598 -                  8,598 -                 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (ขอ้มูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 1) (7,925,072)     (7,722,077)      (7,922,277)      (7,722,077)     

เงินสดจ่ำยซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (890,074)        -                  (890,074)         -                 

     เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมลงทุน 41,125,162 82,218,402 41,196,247 82,277,923

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง - สุทธิ (56,509,012) (94,114,663) (57,251,467) (86,874,349)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด 261,771,921 180,543,896 242,783,021 159,538,653

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินงวด 205,262,909 86,429,233 185,531,554 72,664,304

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 4,801,658
1. เงินสดจ่ำยในกำรซ้ืออำคำรและอุปกรณ์

    รำยละเอียดอำคำรและอุปกรณ์ได้มำในระหว่ำงงวดดังน้ี

         อำคำรและอุปกรณ์ท่ีได้มำในระหว่ำงงวด (8,123,025) (5,672,267) (8,120,230) (5,672,267)

         เจ้ำหน้ีซ้ือทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 197,953 (2,049,810)      197,953 (2,049,810)     

        เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (7,925,072)     (7,722,077)      (7,922,277)      (7,722,077)     

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่  31 มีนำคม  2555  และ  2554

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน้ำ 10
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