
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบการเงินระหว่างกาล

และรายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่   30  มิถุนายน  2554  และ  2553



บริษัท  เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
สินทรัพย หมายเหตุ (ไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 272,127,545 180,543,896 250,156,853 159,538,653

เงินลงทุนชั่วคราว 7 5,600,000 305,563,080 -                     300,000,000

ลูกหน้ีการคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 6.2,8 17,175,918 8,393,339 36,890,333 21,678,626

                      - บริษัทอื่น - สุทธิ 8 76,003,422 44,525,784 65,432,353 36,831,724

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 9 387,963,620 309,958,460 385,398,125 309,958,460

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

     ลูกหน้ีชาวไร - สุทธิ 10 10,659,213 36,184,230 10,659,213 36,184,230

     ลูกหน้ีกรมสรรพากร 2,159,763 1,633,661 2,134,955 1,611,619

     อื่น ๆ 5,424,864 1,822,277 5,391,480 1,808,861

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 18,243,840 39,640,168 18,185,648 39,604,710

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 777,114,345 888,624,727 756,063,312 867,612,173

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกัน 11 14,552,015 14,491,685 -                     -                    

เงินลงทุนในบริษัทยอย 12 -                    -                    23,353,658 23,353,658

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 13 409,229,055 426,340,446 407,899,548 424,849,043

สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน - สุทธิ 14 17,073,400 23,369,146 17,073,400 23,369,146

โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ 2,976,673 2,798,886 2,976,673 2,798,886

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,157,248 3,205,087 4,156,348 3,204,187

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 447,988,391 470,205,250 455,459,627 477,574,920

รวมสินทรัพย 1,225,102,736 1,358,829,977 1,211,522,939 1,345,187,093

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

ณ วันที่   30  มิถุนายน  2554 และวันที่  31  ธันวาคม  2553

หนา 4



บริษัท  เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่   30  มิถุนายน  2554 และวันที่  31  ธันวาคม  2553

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
หน้ีสินและสวนของเจาของ หมายเหตุ (ไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคา 43,554,092 37,844,294 43,554,092 37,844,294
เจาหน้ีซื้อทรัพยสิน 373,361 2,240,552 373,361 2,240,552         
ภาษีเงินไดคางจาย -                    1,375,966 -                     1,375,966
คาใชจายคางจาย - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 6.2 3,158,217 4,037,604 2,869,147 3,501,026
คาใชจายคางจาย - บริษัทอื่น 31,528,971 39,949,425 30,865,010 39,131,689
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1,758,335 2,412,106 1,609,131 2,372,857

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 80,372,976 87,859,947 79,270,741 86,466,384

หน้ีสินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 16 24,668,201 -                    23,362,107 -                    

รวมหน้ีสิน 105,041,177 87,859,947 102,632,848 86,466,384
สวนของเจาของ
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

     จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 38,115,000 38,115,000 38,115,000 38,115,000

     สวนที่ยังไมไดจัดสรร 632,800,834 783,709,305 621,629,366 771,459,984

รวมสวนของเจาของ 1,120,061,559 1,270,970,030 1,108,890,091 1,258,720,709

รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 1,225,102,736 1,358,829,977 1,211,522,939 1,345,187,093

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

หนา 5



บริษัท  เชียงใหมโ่ฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

รายได้จากการขาย 359,954,301 426,876,073 351,643,170 421,568,430

ต้นทุนขาย (291,969,530) (291,324,834) (291,451,530) (291,324,834)

ก าไรขั้นต้น 67,984,771 135,551,239 60,191,640 130,243,596

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 7,315,081 4,708,096 6,439,590 3,858,339
รายได้อ่ืน 2,970,422 2,766,153 3,006,138 2,874,733

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 78,270,274 143,025,488 69,637,368 136,976,668

ค่าใช้จ่ายในการขาย (34,441,699) (37,189,352) (29,949,525) (33,149,244)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (12,102,689) (11,950,906) (11,800,995) (11,450,410)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (7,879,258) (9,185,065) (7,290,808) (8,554,990)

   รวมค่าใช้จ่าย (54,423,646) (58,325,323) (49,041,328) (53,154,644)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 23,846,628 84,700,165 20,596,040 83,822,024

ภาษีเงินได้ (24,810) -                   (24,810) -                   
ก าไรส าหรับงวด 23,821,818 84,700,165 20,571,230 83,822,024
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                   -                   -                   -                   
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 23,821,818 84,700,165 20,571,230 83,822,024

การแบ่งปันก าไร

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 23,821,818 84,700,165 20,571,230 83,822,024

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม -                   -                   -                   -                   

ก าไรส าหรับงวด 23,821,818 84,700,165 20,571,230 83,822,024

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก ำไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 0.06 0.22 0.05 0.22

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

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มถิุนายน  2554  และ  2553

บาท

งบการเงินรวม

หน้า 6



บริษัท  เชียงใหมโ่ฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

รายได้จากการขาย 623,975,322 745,642,639 613,270,586 736,086,243

ต้นทุนขาย (525,804,948) (530,377,759) (525,286,948) (529,859,484)

ก าไรขั้นต้น 98,170,374 215,264,880 87,983,638 206,226,759

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 9,137,728 9,056,863 8,262,237 7,855,215
รายได้อ่ืน 5,951,576 4,762,788 6,088,494 4,483,872

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 113,259,678 229,084,531 102,334,369 218,565,846

ค่าใช้จ่ายในการขาย (60,878,053) (66,253,099) (52,833,341) (58,064,905)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (31,397,203) (26,117,848) (29,885,874) (24,723,050)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (15,373,815) (18,443,461) (14,196,915) (17,183,311)

   รวมค่าใช้จ่าย (107,649,071) (110,814,408) (96,916,130) (99,971,266)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 5,610,607 118,270,123 5,418,239 118,594,580

ภาษีเงินได้ (24,810) -                   (24,810) -                   
ก าไรส าหรับงวด 5,585,797 118,270,123 5,393,429 118,594,580
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                   -                   -                  -                   
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 5,585,797 118,270,123 5,393,429 118,594,580

การแบ่งปันก าไร

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,585,797 118,270,123 5,393,429 118,594,580

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม -                   -                   -                  -                   

ก าไรส าหรับงวด 5,585,797 118,270,123 5,393,429 118,594,580

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก ำไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 0.01 0.31 0.01 0.31

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

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดหกดือนสิ้นสุดวันที่  30 มถิุนายน  2554  และ  2553

บาท

งบการเงินรวม

หน้า 7



ทุนทีอ่อก ก าไรขาดทุน รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย ส่วนทียั่งไม่ได้จัดสรร เบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนของเจ้าของ

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

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                     -                     -                        118,270,123 -                     118,270,123
ยอดคงเหลือ  ณ  วันที ่ 30  มิถุนำยน  2553 381,145,725 68,000,000 38,115,000 743,791,530 -                     1,231,052,255

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

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี

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

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

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                     -                     -                        5,585,797 -                     5,585,797
ยอดคงเหลือ  ณ  วันที ่ 30 มิถุนำยน  2554 381,145,725 68,000,000 38,115,000 632,800,834 -                     1,120,061,559

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวม

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่ 30 มิถุนายน  2554  และ  2553

บาท

ก าไรสะสม

หน้า 8



ทุนทีอ่อก ก าไรขาดทุน รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย ส่วนทียั่งไม่ได้จัดสรร เบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนของเจ้าของ

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

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

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                      -                       118,594,580 -                     118,594,580

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที ่ 30  มิถุนายน  2553 381,145,725 68,000,000 38,115,000 730,330,890 -                     1,217,591,615

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

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี

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

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

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

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                      -                       5,393,429 -                     5,393,429

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที ่ 30  มิถุนายน  2554 381,145,725 68,000,000 38,115,000 621,629,366 -                     1,108,890,091

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่ 30 มิถุนายน  2554  และ  2553

บาท

ก าไรสะสม

หน้า 9



บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน  2554  และ  2553

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 5,610,607 118,270,123 5,418,239 118,594,580

รายการปรับกระทบก าไรเปน็เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

        ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (437,293) (251,043) (408,735) (207,470)

        หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 279,340 (6,647) 279,340 (6,647)

        ขาดทนุจากการปรับลดมูลค่าสินค้า 137,876 107,127 137,876 107,127

        ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่ายและตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 2,544 (1,145,475) 2,544 (631,457)

        ค่าเสื่อมราคา 34,889,812 40,198,362 34,706,251 40,031,526

        รายการตัดจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -                182,260 -                  182,260

        ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน 1,573,187 -                  1,537,314 -                  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 42,056,073 157,354,707 41,672,829 158,069,919

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

     ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (8,729,622) (15,999,417) (15,162,008) (27,057,738)

     ลูกหนี้การค้า - บริษัทอ่ืน (31,059,215) (51,926,332) (28,211,152) (46,595,773)

     สินค้าคงเหลือ                          (78,143,036) 28,186,555 (75,577,541) 30,865,929

     ลูกหนี้ชาวไร่ 25,245,677 5,531,206 25,245,677 5,531,206

     ลูกหนี้กรมสรรพากร (526,102) (857,071) (523,336) (846,273)

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (3,602,587) (3,876,233) (3,582,619) (3,875,544)

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (905,767) (833,984) (907,437) (834,736)

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

     เจ้าหนี้การค้า 5,709,798 2,004,767 5,709,798 2,004,767        

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (912,476) 83,144 (661,322) 198,985           

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทอ่ืน (8,647,234) (10,379,766) (8,493,459) (10,207,051)

     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (653,771) 1,632,740        (763,726) 1,620,650        

เงินสดรบั(จ่าย)จากการด าเนินงาน (60,168,262) 110,920,316    (61,254,296) 108,874,341    

จ่ายภาษีเงินได้ (1,447,170)     (782,486)          (1,445,500)       (32,083)           

     เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (61,615,432) 110,137,830 (62,699,796) 108,842,258    

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้า 10



2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินลงทนุช่ัวคราวลดลง 299,963,080 50,000,000 300,000,000 50,000,000

เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกันเพ่ิมขึ้น (60,330) (35,409) -                  -                  

รับช าระคืนเงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -                24,500,000 -                  24,500,000

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                1,150,017 -                  635,998

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 1) (13,352,410)   (27,496,461)     (13,330,745)     (25,717,460)     

เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (177,787)        -                  (177,787)          -                  

     เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ 286,372,553 48,118,147 286,491,468 49,418,538

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปนัผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 2) (133,173,472) (80,140,154)     (133,173,472)   (80,140,154)     
     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (133,173,472) (80,140,154)     (133,173,472)   (80,140,154)     

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น - สุทธิ 91,583,649 78,115,823 90,618,200 78,120,642

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

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นงวด 272,127,545 346,113,600 250,156,853 320,591,147

ข้อมูลกระแสเงินสดเปดิเผยเพ่ิมเติม 1,375,966
1. เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์

    รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ได้มาในระหว่างงวดมีดังนี้

         อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด (11,485,219) (33,077,116) (11,463,554) (31,298,115)

         เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (1,867,191) 5,580,655        (1,867,191) 5,580,655        

        เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออาคารและอุปกรณ์ (13,352,410)   (27,496,461)     (13,330,745)     (25,717,460)     

2. เงินสดจ่ายเงินปนัผล
         เงินปนัผลจ่าย (133,399,254) (95,285,056) (133,399,254) (95,285,056)
         เงินปนัผลค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น 225,782 15,144,902 225,782 15,144,902
         เงินสดจ่ายเงินปนัผล (133,173,472) (80,140,154) (133,173,472) (80,140,154)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน)และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน  2554  และ  2553
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