
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบการเงินระหว่างกาล

และรายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่   30  กันยายน  2554  และ  2553



บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553
สินทรพัย์ หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 263,848,271 180,543,896 241,364,996 159,538,653

เงินลงทนุช่ัวคราว 7 105,600,000 305,563,080 100,000,000 300,000,000

ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกีย่วข้องกัน 6.2, 8 10,525,685 8,393,339 25,926,337 21,678,626

                      - บริษัทอ่ืน - สุทธิ 8 49,783,363 44,525,784 41,573,824 36,831,724

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 345,406,439 309,958,460 342,729,739 309,958,460

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

     ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ 10 19,389,849 36,184,230 19,389,849 36,184,230

     ลูกหนี้กรมสรรพากร 1,291,033 1,633,661 1,250,302 1,611,619

     อ่ืน ๆ 3,113,853 1,822,277 3,075,397 1,808,861

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 23,794,735 39,640,168 23,715,548 39,604,710

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 798,958,493 888,624,727 775,310,444 867,612,173

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ้าที่ติดภาระค้้าประกัน 11 14,606,483 14,491,685 -                      -                     

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 394,470,333 426,340,446 393,209,293 424,849,043

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด้าเนินงาน - สุทธิ 14 16,852,216 23,369,146 16,852,216 23,369,146

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 2,976,673 2,798,886 2,976,673 2,798,88615

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,709,679 3,205,087 4,708,779 3,204,187

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 433,615,384 470,205,250 441,100,619 477,574,920

รวมสินทรพัย์ 1,232,573,877 1,358,829,977 1,216,411,063 1,345,187,093

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ณ วันที่   30  กันยำยน  2554 และวันที่  31  ธันวำคม  2553

หน้า 4



บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ตอ่)

ณ วันที่   30  กันยำยน  2554 และวันที่  31  ธันวำคม  2553

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553
หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า 22,193,132 37,844,294 22,193,132 37,844,294
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,519,950 1,375,966 1,123,825 1,375,966
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทที่เกีย่วข้องกัน 6.2 2,728,924 4,037,604 2,598,563 3,501,026
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทอ่ืน 23,037,364 39,949,425 22,085,885 39,131,689
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน 1,108,542 2,240,552 1,108,542 2,240,552          
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 1,511,744 2,412,106 1,438,493 2,372,857

รวมหนี้สินหมุนเวียน 52,099,656 87,859,947 50,548,440 86,466,384

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน 16 25,454,794 -                     24,130,764 -                     

รวมหนี้สิน 77,554,450 87,859,947 74,679,204 86,466,384
ส่วนของเจ้ำของ

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000

ก้าไรสะสม

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

     ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร 667,758,702 783,709,305 654,471,134 771,459,984

รวมส่วนของเจ้ำของ 1,155,019,427 1,270,970,030 1,141,731,859 1,258,720,709

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 1,232,573,877 1,358,829,977 1,216,411,063 1,345,187,093

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 5



บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

รายได้จากการขาย 371,289,724 344,456,092 364,135,966 337,935,784

ต้นทุนขาย (293,388,113) (263,926,008) (292,911,113) (263,414,309)

ก ำไรข้ันต้น 77,901,611 80,530,084 71,224,853 74,521,475

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 7,680,463 6,101,450 5,889,529 4,861,851
รายได้อ่ืน 2,866,409 2,648,114 2,929,345 2,774,498

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 88,448,483 89,279,648 80,043,727 82,157,824

ค่าใช้จ่ายในการขาย (32,658,948) (31,159,297) (28,004,362) (26,164,458)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (12,755,485) (12,812,227) (12,105,990) (12,239,952)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (6,490,122) (8,146,083) (5,901,672) (7,516,008)

   รวมค่าใช้จ่าย (51,904,555) (52,117,607) (46,012,024) (45,920,418)

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 36,543,928 37,162,041 34,031,703 36,237,406

ภาษีเงินได้ (1,586,060) -                  (1,189,935) -                   
ก ำไรส ำหรับงวด 34,957,868 37,162,041 32,841,768 36,237,406
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                  -                  -                  -                   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 34,957,868 37,162,041 32,841,768 36,237,406

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 34,957,868 37,162,041 32,841,768 36,237,406
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุม -                  -                  -                  -                   

34,957,868 37,162,041 32,841,768 36,237,406

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน

ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 0.09 0.10 0.09 0.10

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

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 30 กันยำยน  2554  และ  2553

บาท

งบการเงินรวม
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บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

รายได้จากการขาย 995,265,046 1,090,098,731 977,406,552 1,074,022,027

ต้นทุนขาย (819,193,061) (794,303,767) (818,198,061) (793,273,793)

ก ำไรข้ันต้น 176,071,985 295,794,964 159,208,491 280,748,234

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 16,818,191 15,158,313 14,151,766 12,717,066
รายได้อ่ืน 8,817,985 7,410,902 9,017,839 7,258,370

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 201,708,161 318,364,179 182,378,096 300,723,670

ค่าใช้จ่ายในการขาย (93,537,001) (97,412,396) (80,837,703) (84,229,363)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (44,152,688) (38,930,075) (41,991,864) (36,963,002)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (21,863,937) (26,589,544) (20,098,587) (24,699,319)

   รวมค่าใช้จ่าย (159,553,626) (162,932,015) (142,928,154) (145,891,684)

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 42,154,535 155,432,164 39,449,942 154,831,986

ภาษีเงินได้ (1,610,870) -                  (1,214,745) -                   
ก ำไรส ำหรับงวด 40,543,665 155,432,164 38,235,197 154,831,986
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                  -                  -                  -                   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 40,543,665 155,432,164 38,235,197 154,831,986

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 40,543,665 155,432,164 38,235,197 154,831,986
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุม -                  -                  -                  -                   

40,543,665 155,432,164 38,235,197 154,831,986

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน

ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 0.11 0.41 0.10 0.41

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

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดเก้ำดือนสิ้นสุดวนัที ่ 30 กันยำยน  2554  และ  2553

บาท

งบการเงินรวม

หน้า 7



ทนุที่ออก ก ำไรขำดทนุ รวม

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ ส ำรองตำมกฎหมำย ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร เบด็เสร็จอ่ืน ส่วนของเจ้ำของ

ยอดคงเหลือ  ณ วันที่  1  มกรำคม  2553 381,145,725 68,000,000 38,115,000 720,806,463 -                      1,208,067,188

เงินปนัผลจ่ำย 17 -                      -                      -                         (95,285,056) -                      (95,285,056)

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                      -                      -                         155,432,164 -                      155,432,164
ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  30  กันยำยน  2553 381,145,725 68,000,000 38,115,000 780,953,571 -                      1,268,214,296

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  1  มกรำคม  2554 - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 381,145,725 68,000,000 38,115,000 783,709,305 -                      1,270,970,030

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี

   เกีย่วกับผลประโยชน์พนักงาน 5 -                      -                      -                         (23,095,014) -                      (23,095,014)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม่ 381,145,725 68,000,000 38,115,000 760,614,291 -                      1,247,875,016

เงินปนัผลจ่ำย 17 -                      -                      -                         (133,399,254) -                      (133,399,254)

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                      -                      -                         40,543,665 -                      40,543,665
ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  30 กันยำยน  2554 381,145,725 68,000,000 38,115,000 667,758,702 -                      1,155,019,427

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเปน็ส่วนหนึ่งของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของรวม

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยำยน  2554  และ  2553

บำท

ก ำไรสะสม

หน้ำ 8



ทนุที่ออก ก ำไรขำดทนุ รวม

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ ส ำรองตำมกฎหมำย ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร เบด็เสร็จอ่ืน ส่วนของเจ้ำของ

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

เงินปนัผลจ่ำย 17 -                    -                       -                        (95,285,056) -                      (95,285,056)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                    -                       -                        154,831,986 -                      154,831,986

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

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  1  มกราคม  2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม 381,145,725 68,000,000 38,115,000 771,459,984 -                      1,258,720,709

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี

   เกีย่วกับผลประโยชน์พนักงาน 5 -                    -                       -                        (21,824,793) -                      (21,824,793)

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

เงินปนัผลจ่ำย 17 -                    -                       -                        (133,399,254) -                      (133,399,254)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                    -                       -                        38,235,197 -                      38,235,197

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  30  กันยายน  2554 381,145,725 68,000,000 38,115,000 654,471,134 -                      1,141,731,859

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเปน็ส่วนหนึ่งของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำร

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยำยน  2554  และ  2553

บำท

ก ำไรสะสม

หน้ำ 9



บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยำยน  2554  และ  2553

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 42,154,535 155,432,164 39,449,942 154,831,986

รำยกำรปรับกระทบก ำไรเปน็เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

        ขำดทนุ(ก ำไร)จำกอัตรำแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (1,027,983) 793,205 (846,275) 668,862

        หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรำยกำร) 286,594 (6,647) 286,594 (6,647)

        ขำดทนุจำกกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำ 1,579,978 207,020 1,579,978 207,020

        ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรจ ำหน่ำยและตัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 5,686 (1,167,576) 5,679 (653,558)

        ค่ำเสื่อมรำคำ 52,660,308 56,972,742 52,382,326 56,710,785

        ค่ำตัดจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -                182,260 -                  182,260

        ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน 2,359,780 -                  2,305,971 -                  

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน 98,018,898 212,413,168 95,164,215 211,940,708

สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึ้น)

     ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1,988,732) (2,300,286) (4,133,819) (11,754,916)

     ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทอ่ืน (4,330,895) (20,560,486) (3,967,402) (17,608,400)

     สินค้ำคงเหลือ                          (37,027,957) 56,663,460 (34,351,257) 59,241,706

     ลูกหนี้ชำวไร่ 16,507,787 9,080,806 16,507,787 9,080,806

     ลูกหนี้กรมสรรพำกร 342,628 208,958 361,317 225,387

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (1,291,576) (2,538,566) (1,266,536) (2,537,452)

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,501,971) (1,409,148) (1,504,593) (1,410,186)

หนี้สินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

     เจ้ำหนี้กำรค้ำ (15,651,162) (21,635,425) (15,651,162) (21,635,425)     

     ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1,350,995) (1,051,559) (944,778) (665,938)         

     ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บริษัทอ่ืน (17,132,056) (12,965,547) (17,265,799) (12,875,792)

     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (900,362) 284,868           (934,364) 270,425           

เงินสดรบัจำกกำรด ำเนินงำน 33,693,607 216,190,243    32,013,609 212,270,923    

จ่ำยภำษีเงินได้ (1,469,507)     (795,176)          (1,466,885)       (44,487)           

     เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 32,224,100 215,395,067 30,546,724 212,226,436    

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หน้ำ 10



2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงินลงทนุช่ัวครำวลดลง (เพ่ิมขึ้น) 199,963,080 (20,000,000) 200,000,000 (20,000,000)

เงินฝำกประจ ำที่ติดภำระค้ ำประกันเพ่ิมขึ้น (114,798) (53,441) -                  -                  

รับช ำระคืนเงินใหกู้้ยืมระยะยำวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -                24,500,000 -                  24,500,000

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ -                1,175,737 -                  661,718

เงินสดจ่ำยเพ่ือซื้ออำคำรและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 1) (15,410,961)   (37,790,301)     (15,363,335)     (36,011,301)     

เงินสดจ่ำยซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (177,787)        (3,190,590)       (177,787)          (3,190,590)      

     เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ 184,259,534 (35,358,595) 184,458,878 (34,040,173)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดจ่ำยเงินปนัผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 2) (133,179,259) (95,177,268)     (133,179,259)   (95,177,268)     
     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (133,179,259) (95,177,268)     (133,179,259)   (95,177,268)     

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพ่ิมขึ้น - สุทธิ 83,304,375 84,859,204 81,826,343 83,008,995

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันต้นงวด 180,543,896 267,997,777 159,538,653 242,470,505

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันสิ้นงวด 263,848,271 352,856,981 241,364,996 325,479,500

ข้อมูลกระแสเงินสดเปดิเผยเพ่ิมเติม 1,375,965
1. เงินสดจ่ำยในกำรซื้ออำคำรและอุปกรณ์

    รำยละเอียดอำคำรและอุปกรณ์ได้มำในระหว่ำงงวดมีดังนี้

         อำคำรและอุปกรณ์ที่ได้มำในระหว่ำงงวด (14,278,951) (37,744,319) (14,231,325) (35,965,319)

         เจ้ำหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง (1,132,010) (45,982)            (1,132,010) (45,982)           

        เงินสดจ่ำยเพ่ือซื้ออำคำรและอุปกรณ์ (15,410,961)   (37,790,301)     (15,363,335)     (36,011,301)     

2. เงินสดจ่ำยเงินปนัผล
         เงินปนัผลจ่ำย (133,399,254) (95,285,056) (133,399,254) (95,285,056)
         เงินปนัผลค้ำงจ่ำยเพ่ิมขึ้น 219,995 107,788 219,995 107,788
         เงินสดจ่ำยเงินปนัผล (133,179,259) (95,177,268) (133,179,259) (95,177,268)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยำยน  2554  และ  2553

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)และบรษัิทยอ่ย
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