
บรษัิท เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบการเงินระหว่างกาล
และรายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่   31  มีนาคม  2556 



บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพย์ หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 199,555,463 354,250,608 180,955,674 327,082,224

เงินลงทุนช่ัวคราว 8 255,900,000 205,600,000 250,000,000 200,000,000

ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อ่ืน 9 109,836,658 60,671,633 106,246,183 64,578,302

ลูกหน้ีชาวไร่ 10 18,109,682 49,733,247 18,109,682 49,733,247

สินค้าคงเหลือ 11 465,861,642 356,817,670 465,861,642 356,817,670

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 3,187,861 2,657,543 3,108,859 2,603,227

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,052,451,306 1,029,730,701 1,024,282,040 1,000,814,670

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ้าที่ติดภาระค้้าประกัน 15,009,310 14,942,195 -                      -                     
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                     -                     23,353,658 23,353,658
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 371,131,942 381,281,051 370,348,602 380,463,619
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ระหว่างติดต้ัง 4,578,806 4,578,806 4,578,806 4,578,806
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 6 7,235,634 7,013,679 6,947,562 6,729,889

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,857,159 4,204,971 1,856,259 4,204,071

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 399,812,851 412,020,702 407,084,887 419,330,043

รวมสินทรัพย์ 1,452,264,157 1,441,751,403 1,431,366,927 1,420,144,713

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ณ วันที่  31  มีนำคม  2556 

หน้า 3



บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่  31  มีนำคม  2556 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 13 72,355,958 93,435,016 71,591,825 91,601,251
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 21,372,414 17,236,470 20,667,602 16,616,562
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,236,288 2,827,322 3,202,568 2,767,340

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 96,964,660 113,498,808 95,461,995 110,985,153

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน 14 30,776,306 29,588,203 29,335,948 28,169,254

รวมหน้ีสิน 127,740,966 143,087,011 124,797,943 139,154,407
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
     ทุนจดทะเบียน 
        หุ้นสามัญ  381,146,251 หุ้น 381,146,251 381,146,251 381,146,251 381,146,251

     ทุนที่ออกและช าระแล้ว
         หุ้นสามัญ  381,145,725 หุ้น 381,145,725 381,145,725 381,145,725 381,145,725

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 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 837,262,466 811,403,667 819,308,259 793,729,581

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,324,523,191 1,298,664,392 1,306,568,984 1,280,990,306

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,452,264,157 1,441,751,403 1,431,366,927 1,420,144,713

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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(ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส ์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขาย 307,594,557 325,473,509 305,092,671 320,025,251

ต้นทนุขาย (248,498,519) (247,714,239) (248,498,519) (246,636,579)

ก ำไรข้ันตน้ 59,096,038 77,759,270 56,594,152 73,388,672

ก าไร(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปล่ียน 11,348,502 (4,136,839) 8,491,191 (4,241,551)
รายได้อ่ืน 3,509,971 2,585,958 3,549,244 2,644,437

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 73,954,511 76,208,389 68,634,587 71,791,558

ค่าใช้จ่ายในการขาย (23,050,412) (25,051,544) (19,571,731) (21,324,815)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (21,202,711) (20,383,649) (19,722,210) (18,850,887)

   รวมค่าใช้จ่าย (44,253,123) (45,435,193) (39,293,941) (40,175,702)

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 29,701,388 30,773,196 29,340,646 31,615,856

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16 (3,842,589) (5,002,669) (3,761,968) (5,006,518)
ก ำไรส ำหรบังวด 25,858,799 25,770,527 25,578,678 26,609,338
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด -                   -                  -                    -                   
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบังวด 25,858,799 25,770,527 25,578,678 26,609,338

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 25,858,799 25,770,527 25,578,678 26,609,338

ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม -                   -                  -                    -                   

25,858,799 25,770,527 25,578,678 26,609,338

ก ำไรตอ่หุ้นข้ันพ้ืนฐำน

ก ำไรส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 0.07 0.07 0.07 0.07

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวันที ่ 31 มีนำคม  2556  

บาท

งบการเงินรวม
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(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุที่ออก องค์ประกอบอ่ืนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว สว่นเกินมูลค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย สว่นที่ยังไม่ได้จัดสรร สว่นของผู้ถือหุน้ รวม

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

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกีย่วกับภาษีเงินได้ 6 -                     -                      -                        7,689,616 -                       7,689,616

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 381,145,725 68,000,000 38,115,000 690,701,008 -                       1,177,961,733

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                      -                        25,770,527 -                       25,770,527
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 716,471,535 -                       1,203,732,260

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  1  มกราคม  2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม 381,145,725 68,000,000 38,115,000 804,389,988 -                       1,291,650,713

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกีย่วกับภาษีเงินได้ 6 -                     -                      -                        7,013,679 -                       7,013,679

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 381,145,725 68,000,000 38,115,000 811,403,667 -                       1,298,664,392

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                      -                        25,858,799 -                       25,858,799
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 381,145,725 68,000,000 38,115,000 837,262,466 -                       1,324,523,191

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ก าไรสะสม

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่  31 มีนำคม  2556  

บาท

หน้า 6



(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุที่ออก องค์ประกอบอ่ืนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว สว่นเกินมูลค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย สว่นที่ยังไม่ได้จัดสรร สว่นของผู้ถือหุน้ รวม

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

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกีย่วกับภาษีเงินได้ 6 -                    -                      -                       7,421,223 -                       7,421,223

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 381,145,725 68,000,000 38,115,000 676,199,095 -                       1,163,459,820

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                    -                      -                       26,609,338 -                       26,609,338

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 702,808,433 -                       1,190,069,158

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  1  มกราคม  2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม 381,145,725 68,000,000 38,115,000 786,999,692 -                       1,274,260,417

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกีย่วกับภาษีเงินได้ 6 -                    -                      -                       6,729,889 -                       6,729,889

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 381,145,725 68,000,000 38,115,000 793,729,581 -                       1,280,990,306

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                    -                      -                       25,578,678 -                       25,578,678

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 381,145,725 68,000,000 38,115,000 819,308,259 -                       1,306,568,984

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ก าไรสะสม

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร

ส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่  31 มีนำคม  2556  

บาท

หน้า 7



(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 31 มีนำคม  2556  

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 29,701,388 30,773,196 29,340,646 31,615,856

รำยกำรปรับกระทบก ำไรเป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน

       ขำดทุน(ก ำไร)จำกอัตรำแลกเปล่ียนทียั่งไม่เกิดขึ้นจริง 199,117 (470,515) 137,474 (432,511)

        หนีส้งสัยจะสูญ 64,910 68,444 64,910 68,444

        ขำดทุนจำกกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำ(กลับรำยกำร) (143,241) 507,069 (143,241) 507,069

        ขำดทุน(ก ำไร)จำกกำรจ ำหน่ำยและตัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (18,888) (3,029) 1,111 (3,029)

        ค่ำเสื่อมรำคำ 13,519,017 13,564,366 13,421,926 13,470,372

        ประมาณการหนีส้ินของผลประโยชน์พนักงาน 1,188,103 931,834 1,166,694 912,588

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนีส้ินด ำเนินงำน 44,510,406 45,371,365 43,989,520 46,138,789

สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึ้น)

     ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (49,611,465) (41,957,801) (42,052,678) (44,156,381)

     ลูกหนีช้ำวไร่ 31,558,655 17,356,335 31,558,655 17,356,335

     สินค้ำคงเหลือ                          (108,900,731) (109,552,290) (108,900,731) (107,650,006)

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (530,316) 1,099,710 (505,631) (759,652)

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,445,632 (179,339) 2,444,785 (179,339)

หนีส้ินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

     เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น (17,647,635) (9,421,552) (16,578,003) (8,927,662)     

     หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 408,966 (327,782)         435,228 (248,092)

เงินสดจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน (97,766,488) (97,611,354)    (89,608,855) (98,426,008)   

จ่ำยภำษีเงินได้ (26,422)           (22,820)           (25,575)           (21,706)          

     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (97,792,910) (97,634,174) (89,634,430) (98,447,714)   

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หน้ำ 8



2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช่ัวครำวลดลง (เพ่ิมขึ้น) (50,300,000) 50,000,000 (50,000,000) 50,000,000

เงินฝำกประจ ำทีติ่ดภำระค้ ำประกันเพ่ิมขึ้น (67,115) (68,290) -                  -                 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 20,000 8,598 -                  8,598

เงินสดจ่ำยเพ่ือซื้ออำคำรและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม) (6,555,120)      (7,925,072)      (6,492,120)      (7,922,277)     

เงินสดจ่ำยซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -                 (890,074)         -                  (890,074)        

     เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (56,902,235) 41,125,162 (56,492,120) 41,196,247

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง - สุทธิ (154,695,145) (56,509,012) (146,126,550) (57,251,467)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด 354,250,608 261,771,921 327,082,224 242,783,021

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด 199,555,463 205,262,909 180,955,674 185,531,554

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 17,236,471
    เงินสดจ่ำยในกำรซื้ออำคำรและอุปกรณ์

    รำยละเอียดอำคำรและอุปกรณ์ได้มำในระหว่ำงงวดดังนี้

         อำคำรและอุปกรณ์ทีไ่ด้มำในระหว่ำงงวด (3,371,020) (8,123,025) (3,308,020) (8,120,230)

         เจ้ำหนีซ้ื้อสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น(ลดลง) (3,184,100) 197,953          (3,184,100) 197,953          

        เงินสดจ่ำยเพ่ือซื้ออำคำรและอุปกรณ์ (6,555,120)      (7,925,072)      (6,492,120)      (7,922,277)     

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 31 มีนำคม  2556  

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ำกัด (มหำชน)และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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