
บรษัิท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2555  



บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์ หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
สินทรพัย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 6 354,250,608 261,771,921 327,082,224 242,783,021

เงินลงทนุช่ัวคราว 7 205,600,000 155,600,000 200,000,000 150,000,000

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 8 60,671,633 58,593,091 64,578,302 58,039,592

ลูกหนี้ชาวไร่ 9 49,733,247 28,821,956 49,733,247 28,821,956

สนิค้าคงเหลือ 10 356,817,670 336,257,594 356,817,670 336,257,594

สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2,657,543 2,513,344 2,603,227 2,427,124

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 1,029,730,701 843,557,906 1,000,814,670 818,329,287

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ้าที่ติดภาระค้้าประกัน 11 14,942,195 14,672,090 -                     -                     
เงินลงทนุในบริษัทย่อย 12 -                     -                    23,353,658 23,353,658
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 381,281,051 407,198,912 380,463,619 406,033,043
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ระหว่างติดต้ัง 4,578,806 2,976,673 4,578,806 2,976,673

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,204,971 5,054,007 4,204,071 5,053,107

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 405,007,023 429,901,682 412,600,154 437,416,481

รวมสินทรพัย์ 1,434,737,724 1,273,459,588 1,413,414,824 1,255,745,768

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555  

หน้า 2



บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555  

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 15 93,435,016 69,410,638 91,601,251 68,303,082
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 17,236,470 4,801,658 16,616,562 3,895,749
หนี้สนิหมุนเวียนอ่ืน 2,827,322 2,733,864 2,767,340 2,608,996

รวมหนี้สินหมุนเวียน 113,498,808 76,946,160 110,985,153 74,807,827

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน 16 29,588,203 26,241,311 28,169,254 24,899,344

รวมหนี้สิน 143,087,011 103,187,471 139,154,407 99,707,171
ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

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

ก้าไรสะสม

     จัดสรรเพ่ือส้ารองตามกฎหมาย 17 38,115,000 38,115,000 38,115,000 38,115,000

     สว่นที่ยังไม่ได้จัดสรร 804,389,988 683,011,392 786,999,692 668,777,872

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,291,650,713 1,170,272,117 1,274,260,417 1,156,038,597

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,434,737,724 1,273,459,588 1,413,414,824 1,255,745,768

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 3



บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส ์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

รายได้จากการขาย 1,491,528,703 1,293,386,520 1,466,095,469 1,267,969,807

ต้นทนุขาย (1,110,785,319) (1,049,127,207) (1,108,120,889) (1,048,132,207)

ก าไรข้ันตน้ 380,743,384 244,259,313 357,974,580 219,837,600

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 11,596,008 12,782,132 8,409,509 11,132,990
รายได้อ่ืน 17,737,626 11,603,976 17,812,886 11,793,612

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 410,077,018 268,645,421 384,196,975 242,764,202

ค่าใช้จ่ายในการขาย (110,222,020) (120,368,268) (93,906,589) (103,576,397)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (91,421,620) (87,558,544) (86,032,937) (82,633,880)

   รวมค่าใช้จ่าย (201,643,640) (207,926,812) (179,939,526) (186,210,277)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 208,433,378 60,718,609 204,257,449 56,553,925

ภาษีเงินได้ (33,695,122) (4,922,254) (32,675,969) (4,011,990)
ก าไรส าหรบัปี 174,738,256 55,796,355 171,581,480 52,541,935
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบัปี -                   -                  -                    -                   
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี 174,738,256 55,796,355 171,581,480 52,541,935

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 174,738,256 55,796,355 171,581,480 52,541,935

ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม -                   -                  -                    -                   

174,738,256 55,796,355 171,581,480 52,541,935

ก าไรตอ่หุ้นข้ันพ้ืนฐาน

ก ำไรส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 0.46 0.15 0.45 0.14

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

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส าหรบัปีสิน้สดุวันที ่ 31  ธันวาคม  2555

บาท

งบการเงินรวม

หน้า 4



ทนุที่ออก องค์ประกอบอ่ืนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว สว่นเกินมูลค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย สว่นที่ยังไม่ได้จัดสรร สว่นของผู้ถือหุน้ รวม

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

เงินปนัผลจ่าย 18 -                     -                      -                        (133,399,254) -                       (133,399,254)

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                     -                      -                        55,796,355 -                       55,796,355
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 381,145,725 68,000,000 38,115,000 683,011,392 -                       1,170,272,117

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

เงินปนัผลจ่าย 18 -                     -                      -                        (53,359,660) -                       (53,359,660)

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                     -                      -                        174,738,256 -                       174,738,256
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 804,389,988 -                       1,291,650,713

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2555

บาท

ก าไรสะสม

หน้า 5



ทนุที่ออก องค์ประกอบอ่ืนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว สว่นเกินมูลค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย สว่นที่ยังไม่ได้จัดสรร สว่นของผู้ถือหุน้ รวม

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

เงินปนัผลจ่าย 18 -                    -                      -                       (133,399,254) -                        (133,399,254)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                    -                      -                       52,541,935 -                        52,541,935

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 381,145,725 68,000,000 38,115,000 668,777,872 -                        1,156,038,597

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

เงินปนัผลจ่าย 18 -                    -                      -                       (53,359,660) -                        (53,359,660)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                    -                      -                       171,581,480 -                        171,581,480

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 786,999,692 -                        1,274,260,417

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2555

บาท

ก าไรสะสม

หน้า 6



บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2555

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 208,433,378 60,718,609 204,257,449 56,553,925

รายการปรับกระทบก าไรเปน็เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน

        ขาดทนุ(ก าไร)จากอัตราแลกเปล่ียนทียั่งไม่เกิดขึ้นจริง (1,906) (630,567) 722 (469,378)

        หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (446,639) 319,613 (446,639) 319,613

        ขาดทนุจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ) (1,440,016) 4,700,570 (1,440,016) 4,700,570

        ก าไรจากการจ าหน่ายและตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ (3,222,650) (62,066) (3,214,326) (62,073)

        ค่าเสื่อมราคา 61,749,248 66,977,615 61,367,612 66,604,462

        ขาดทนุจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 4,679,188 -                    4,679,188 -                    

        ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน 3,727,292 3,146,297 3,650,310 3,074,551

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 273,477,895 135,170,071 268,854,300 130,721,670

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (2,095,174) (3,486,574) (6,556,479) 2,490,646

     ลูกหนี้ชาวไร่ (20,464,652) 7,042,661 (20,464,652) 7,042,661

     สินค้าคงเหลือ                          (19,120,060) (30,999,704) (19,120,060) (30,999,704)

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (144,199) (548,486) (176,103) (497,725)

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 849,036 (1,848,920) 849,036 (1,848,920)

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 20,426,104 (11,802,366) 19,698,404 (11,549,290)     

     ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน (380,400) -                    (380,400) -                    

     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (92,949) (845,866)           (28,063) (931,485)          

เงินสดรบัจากการด าเนินงาน 252,455,601 92,680,816       242,675,983 94,427,853      

จ่ายภาษีเงินได้ (21,260,310)   (1,496,561)       (19,955,156)     (1,492,206)       

     เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 231,195,291 91,184,255 222,720,827 92,935,647      

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้า 7



2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินลงทนุช่ัวคราวลดลง (เพ่ิมขึ้น) (50,000,000) 149,963,080 (50,000,000) 150,000,000

เงินฝากประจ าทีติ่ดภาระค้ าประกันเพ่ิมขึ้น (270,105) (180,405) -                    -                    

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 5,311,504 67,822 5,303,154 67,822

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 1) (38,982,617)   (26,331,640)     (38,949,392)     (26,284,014)     

เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,602,133)      (177,787)           (1,602,133)       (177,787)          

     เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (85,543,351) 123,341,070 (85,248,371) 123,606,021

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปนัผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 2) (53,173,253)   (133,297,300)   (53,173,253)     (133,297,300)   
     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (53,173,253)   (133,297,300)   (53,173,253)     (133,297,300)   

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น - สุทธิ 92,478,687 81,228,025 84,299,203 83,244,368

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นปี 261,771,921 180,543,896 242,783,021 159,538,653

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นปี 354,250,608 261,771,921 327,082,224 242,783,021

ข้อมูลกระแสเงินสดเปดิเผยเพ่ิมเติม 4,801,658
1. เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์

    รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ได้มาในระหว่างปมีีดังนี้
         อาคารและอุปกรณ์ทีไ่ด้มาในระหว่างปี (42,599,429) (24,472,691) (42,566,204) (24,425,065)
         เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 3,616,812 (1,858,949)       3,616,812 (1,858,949)       
        เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออาคารและอุปกรณ์ (38,982,617)   (26,331,640)     (38,949,392)     (26,284,014)     

2. เงินสดจ่ายเงินปนัผล
         เงินปนัผลจ่าย (53,359,660) (133,399,254) (53,359,660) (133,399,254)
         เงินปนัผลค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น 186,407 101,954 186,407 101,954
         เงินสดจ่ายเงินปนัผล (53,173,253) (133,297,300) (53,173,253) (133,297,300)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2555

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน)และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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