
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบการเงินระหว่างกาล

และรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่   31  มีนาคม  2554  และ  2553



บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
สินทรพัย์ หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 86,429,233 180,543,896 72,664,304 159,538,653

เงินลงทนุช่ัวคราว 7 215,600,000 305,563,080 210,000,000 300,000,000

ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกีย่วข้องกัน 6.2,8 9,529,636 8,393,339 25,636,113 21,678,626

                      - บริษัทอ่ืน - สุทธิ 8 85,024,229 44,525,784 72,845,085 36,831,724

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 457,858,134 309,958,460 456,093,594 309,958,460

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

     ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ 10 5,413,859 36,184,230 5,413,859 36,184,230

     ลูกหนี้กรมสรรพากร 1,989,606 1,633,661 1,975,639 1,611,619

     อ่ืน ๆ 2,153,934 1,822,277 2,131,581 1,808,861

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 9,557,399 39,640,168 9,521,079 39,604,710

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 863,998,631 888,624,727 846,760,175 867,612,173

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ้าที่ติดภาระค้้าประกัน 11 14,514,286 14,491,685 -                      -                     

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 422,892,940 426,340,446 421,492,742 424,849,043

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด้าเนินงาน - สุทธิ 14 17,292,180 23,369,146 17,292,180 23,369,146

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,676,643 3,205,087 3,675,743 3,204,187

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 461,174,935 470,205,250 468,613,209 477,574,920

รวมสินทรพัย์ 1,325,173,566 1,358,829,977 1,315,373,384 1,345,187,093

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ณ วันที่   31  มีนาคม  2554 และวันที่  31  ธันวาคม  2553

หน้า 4



บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที่   31  มีนาคม  2554 และวันที่  31  ธันวาคม  2553

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า 30,016,757 37,844,294 30,016,757 37,844,294
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน 190,742 2,240,552 190,742 2,240,552
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,375,966 1,375,966 1,375,966 1,375,966
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทที่เกีย่วข้องกัน 6.2 4,060,503 4,037,604 4,018,316 3,501,026
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทอ่ืน 34,058,522 39,949,425 33,644,623 39,131,689
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2,003,762 2,412,106 1,868,703 2,372,857

รวมหนี้สินหมุนเวียน 71,706,252 87,859,947 71,115,107 86,466,384

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน 16 23,828,319 -                     22,540,162 -                     

รวมหนี้สิน 95,534,571 87,859,947 93,655,269 86,466,384
ส่วนของเจ้าของ

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 742,378,270 783,709,305 734,457,390 771,459,984

รวมส่วนของเจ้าของ 1,229,638,995 1,270,970,030 1,221,718,115 1,258,720,709

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,325,173,566 1,358,829,977 1,315,373,384 1,345,187,093

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 5



บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

รายได้จากการขาย 264,021,021 318,766,566 261,627,416 314,517,813

ต้นทุนขาย (233,835,418) (239,052,925) (233,835,418) (238,534,650)

ก าไรข้ันต้น 30,185,603 79,713,641 27,791,998 75,983,163

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 1,822,647 4,348,767 1,822,647 3,996,876
รายได้อ่ืน 2,981,154 1,996,635 3,082,356 1,609,139

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 34,989,404 86,059,043 32,697,001 81,589,178

ค่าใช้จ่ายในการขาย (26,436,354) (29,063,747) (22,883,816) (24,915,661)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (19,294,514) (14,166,942) (18,084,879) (13,272,640)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (7,494,557) (9,258,396) (6,906,107) (8,628,321)

   รวมค่าใช้จ่าย (53,225,425) (52,489,085) (47,874,802) (46,816,622)
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (18,236,021) 33,569,958 (15,177,801) 34,772,556
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                    -                   -                   -                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (18,236,021) 33,569,958 (15,177,801) 34,772,556

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (18,236,021) 33,569,958 (15,177,801) 34,772,556

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม -                    -                   -                   -                     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด (18,236,021) 33,569,958 (15,177,801) 34,772,556

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

ก ำไร(ขำดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (0.05) 0.09 (0.04) 0.09

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

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม  2554  และ  2553

บาท

งบการเงินรวม
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ทนุที่ออก ก าไรขาดทนุ รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร เบด็เสร็จอ่ืน ส่วนของเจ้าของ

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

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                      -                      -                         33,569,958 -                      33,569,958
ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  31  มีนำคม  2553 381,145,725 68,000,000 38,115,000 754,376,421 -                      1,241,637,146

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

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

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวม

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม  2554  และ  2553

บาท

ก าไรสะสม

หน้า 7



ทนุที่ออก ก าไรขาดทนุ รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร เบด็เสร็จอ่ืน ส่วนของเจ้าของ

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

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                    -                       -                        34,772,556 -                      34,772,556

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2553 381,145,725 68,000,000 38,115,000 741,793,922 -                      1,229,054,647

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

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

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

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม  2554  และ  2553

บาท

ก าไรสะสม
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บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม  2554  และ  2553

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด (18,236,021) 33,569,958 (15,177,801) 34,772,556

รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทนุ)เปน็เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน

        ขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 142,234 290,199 139,608 151,753

        หนี้สงสัยจะสูญ 39,975 33,353 39,975 33,353

        ขาดทนุจากการปรับลดมูลค่าสินค้า 384,219 646,421 384,219 646,421

        ขาดทนุ(ก าไร)จากการขายอุปกรณ์และตัดจ าหน่าย 20 (576,480) 20 (62,462)

        ค่าเสื่อมราคา 15,196,719 16,783,455 15,105,514 16,712,166

        รายการตัดจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -                87,971 -                  87,971

        ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน 733,305 -                  715,369 -                  

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน (1,739,549) 50,834,877 1,206,904 52,341,758

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

     ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1,138,159) (5,854,805) (3,961,647) (13,596,469)

     ลูกหนี้การค้า - บริษัทอ่ืน (40,636,751) (58,059,911) (36,146,743) (49,480,496)

     สินค้าคงเหลือ                          (148,283,893) (54,782,744) (146,519,353) (51,681,758)

     ลูกหนี้ชาวไร่ 30,730,396 22,308,414 30,730,396 22,308,414

     ลูกหนี้กรมสรรพากร (355,945) (614,130) (364,020) (580,157)

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (331,657) (1,955,472) (322,720) (1,955,214)

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (446,110) (350,291) (446,613) (350,577)

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

     เจ้าหนี้การค้า (7,827,537) (21,648,645) (7,827,537) (21,648,645)     

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 20,304 901,546 514,695 1,242,122        

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทอ่ืน (5,890,374) (6,919,199) (5,486,537) (6,284,631)

     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (408,344) 1,972,991        (504,154) 1,631,327        

เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน (176,307,619) (74,167,369)     (169,127,329) (68,054,326)     

จ่ายภาษีเงินได้ (25,446)          (16,535)            (24,943)            (16,249)           

     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (176,333,065) (74,183,904) (169,152,272) (68,070,575)     

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินลงทนุช่ัวคราวลดลง 89,963,080 49,982,013 90,000,000 50,000,000

เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกันเพ่ิมขึ้น (22,601) -                  -                  -                  

เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์ -                576,531 -                  62,512

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม) (7,722,077)     (20,409,161)     (7,722,077)       (18,630,161)     

     เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ 82,218,402 30,149,383 82,277,923 31,432,351

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดลดลง - สุทธิ (94,114,663) (44,034,521) (86,874,349) (36,638,224)

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

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นงวด 86,429,233 223,963,256 72,664,304 205,832,281

ข้อมูลกระแสเงินสดเปดิเผยเพ่ิมเติม 1,375,966
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

    รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ได้มาในระหว่างงวดมีดังนี้

         อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด (5,672,267) (20,010,585) (5,672,267) (18,231,585)

         เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง (2,049,810) (398,576)          (2,049,810) (398,576)         

        เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออาคารและอุปกรณ์ (7,722,077)     (20,409,161)     (7,722,077)       (18,630,161)     

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน)และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม  2554  และ  2553

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
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