
บรษัิท เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบการเงินระหว่างกาล
และรายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่   30  มิถุนายน  2556



บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555
(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์ หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 213,217,248 354,250,608 184,931,579 327,082,224

เงินลงทุนช่ัวคราว 8 256,000,000 205,600,000 250,000,000 200,000,000

ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อ่ืน 9 150,421,832 60,671,633 154,766,852 64,578,302

ลูกหน้ีชาวไร่ 10 28,199,860 49,733,247 28,199,860 49,733,247

สินค้าคงเหลือ 11 399,510,547 356,817,670 398,502,632 356,817,670

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2,578,391 2,657,543 2,485,661 2,603,227

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,049,927,878 1,029,730,701 1,018,886,584 1,000,814,670

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ้าที่ติดภาระค้้าประกัน 15,074,527 14,942,195 -                      -                     
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                     -                     23,353,658 23,353,658
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 354,305,523 381,281,051 353,620,570 380,463,619
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,274,920 4,578,806 2,274,920 4,578,806
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 6 7,164,305 7,013,679 6,871,951 6,729,889

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,810,186 4,204,971 1,809,286 4,204,071

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 380,629,461 412,020,702 387,930,385 419,330,043

รวมสินทรัพย์ 1,430,557,339 1,441,751,403 1,406,816,969 1,420,144,713

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ณ วันที่  30  มิถุนายน  2556

หน้า 3



บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่  30  มิถุนายน  2556

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555
(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 13 88,063,485 93,435,016 87,237,253 91,601,251
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 14,465,581 17,236,470 13,714,584 16,616,562
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,494,485 2,827,322 3,349,814 2,767,340

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 106,023,551 113,498,808 104,301,651 110,985,153

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 14 31,779,309 29,588,203 30,317,542 28,169,254

รวมหน้ีสิน 137,802,860 143,087,011 134,619,193 139,154,407
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 805,493,754 811,403,667 784,937,051 793,729,581

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,292,754,479 1,298,664,392 1,272,197,776 1,280,990,306

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,430,557,339 1,441,751,403 1,406,816,969 1,420,144,713

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 4



(ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส ์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขาย 443,272,927 450,181,259 440,315,374 443,508,195

ต้นทนุขาย (335,272,338) (320,502,975) (335,272,338) (320,035,725)

ก าไรข้ันตน้ 108,000,589 129,678,284 105,043,036 123,472,470

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 25,645,020 5,551,809 20,578,798 4,226,567
รายได้อ่ืน 6,073,884 4,469,498 6,070,853 4,462,694

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 139,719,493 139,699,591 131,692,687 132,161,731

ค่าใช้จ่ายในการขาย (30,671,560) (32,085,759) (27,053,372) (28,284,572)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (23,559,091) (19,897,391) (22,414,781) (18,599,779)

   รวมค่าใช้จ่าย (54,230,651) (51,983,150) (49,468,153) (46,884,351)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 85,488,842 87,716,441 82,224,534 85,277,380

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17 (10,541,036) (12,006,692) (9,879,224) (11,614,325)
ก าไรส าหรบังวด 74,947,806 75,709,749 72,345,310 73,663,055
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบังวด -                  -                  -                  -                   
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด 74,947,806 75,709,749 72,345,310 73,663,055

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 74,947,806 75,709,749 72,345,310 73,663,055

ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม -                  -                  -                  -                   

74,947,806 75,709,749 72,345,310 73,663,055

ก าไรตอ่หุ้นข้ันพ้ืนฐาน

ก ำไรส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 0.20 0.20 0.19 0.19

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวันที ่ 30 มิถุนายน  2556

บาท

งบการเงินรวม



หน้า 5



(ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส ์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขาย 750,867,484 775,654,768 745,408,045 763,533,446

ต้นทนุขาย (583,770,857) (568,217,214) (583,770,857) (566,672,304)

ก าไรข้ันตน้ 167,096,627 207,437,554 161,637,188 196,861,142

ก าไร(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปล่ียน 36,993,522 1,414,970 29,069,989 (14,984)
รายได้อ่ืน 9,583,855 7,055,456 9,620,097 7,107,131

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 213,674,004 215,907,980 200,327,274 203,953,289

ค่าใช้จ่ายในการขาย (53,721,972) (57,137,303) (46,625,103) (49,609,387)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (44,761,802) (40,281,040) (42,136,991) (37,450,666)

   รวมค่าใช้จ่าย (98,483,774) (97,418,343) (88,762,094) (87,060,053)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 115,190,230 118,489,637 111,565,180 116,893,236

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17 (14,383,625) (17,009,361) (13,641,192) (16,620,843)
ก าไรส าหรบังวด 100,806,605 101,480,276 97,923,988 100,272,393
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบังวด -                   -                  -                    -                   
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด 100,806,605 101,480,276 97,923,988 100,272,393

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 100,806,605 101,480,276 97,923,988 100,272,393

ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม -                   -                  -                    -                   

100,806,605 101,480,276 97,923,988 100,272,393

ก าไรตอ่หุ้นข้ันพ้ืนฐาน

ก ำไรส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 0.26 0.27 0.26 0.26

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวันที ่ 30 มิถุนายน  2556

บาท

งบการเงินรวม

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 38,115,000 683,011,392 -                       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

เงินปนัผลจ่าย 15 -                     -                      -                        (53,359,660) -                       (53,359,660)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                      -                        101,480,276 -                       101,480,276
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 738,821,624 -                       1,226,082,349

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

เงินปนัผลจ่าย 15 -                     -                      -                        (106,716,518) -                       (106,716,518)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                      -                        100,806,605 -                       100,806,605
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 381,145,725 68,000,000 38,115,000 805,493,754 -                       1,292,754,479

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน  2556

บาท

ก าไรสะสม

หน้า 7



(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

เงินปนัผลจ่าย 15 -                    -                      -                       (53,359,660) -                       (53,359,660)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                    -                      -                       100,272,393 -                       100,272,393

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 723,111,828 -                       1,210,372,553

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

เงินปนัผลจ่าย 15 -                    -                      -                       (106,716,518) -                       (106,716,518)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                    -                      -                       97,923,988 -                       97,923,988

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 381,145,725 68,000,000 38,115,000 784,937,051 -                       1,272,197,776

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน  2556

บาท

ก าไรสะสม

หน้า 8



(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 30 มิถุนายน  2556

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 115,190,230 118,489,637 111,565,180 116,893,236

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

        ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนทียั่งไม่เกิดขึ้นจริง (1,133,822) (1,029,768) (1,005,345) (1,001,580)

        หนีส้งสัยจะสูญ -                 44,203 -                  44,203

        กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (1,437,979) (193,627) (1,437,979) (193,627)

        ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายและตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 2,840,209 (650,098) 2,860,208 (650,098)

        ค่าเสื่อมราคา 33,818,640 32,379,929 33,623,162 32,191,547

        ประมาณการหนีส้ินของผลประโยชน์พนักงาน 2,376,206 1,863,667 2,333,388 1,825,176

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 151,653,484 150,903,943 147,938,614 149,108,857

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

     ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (88,486,430) (130,789,999) (89,064,824) (133,531,366)

     ลูกหนีช้าวไร่ 21,533,387 8,739,016 21,533,387 8,739,016

     สินค้าคงเหลือ                          (41,254,898) (50,651,084) (40,246,983) (48,589,252)

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 81,858 (2,209,685) 117,567 (2,360,907)

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,394,785 849,039 2,394,785 849,036

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (1,986,413) 15,892,709 (967,314) 15,798,364     

     หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 481,598 (112,865)         396,909 (40,242)          

     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ (185,100) -                 (185,100) -                 

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 44,232,271 (7,378,926)      41,917,041 (10,026,494)   

จ่ายภาษีเงินได้ (17,307,846)    (4,849,283)      (16,685,233)    (3,940,504)     

     เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 26,924,425 (12,228,209) 25,231,808 (13,966,998)   

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมขึ้น (50,400,000) -                 (50,000,000) -                 

เงินฝากประจ าทีติ่ดภาระค้ าประกันเพ่ิมขึ้น (132,332) (131,259) -                  -                 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 38,766 662,804 18,766 662,804

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 1) (10,438,266)    (12,638,341)    (10,375,266)    (12,605,116)   

เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (495,000)         (890,074)         (495,000)         (890,074)        

     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (61,426,832) (12,996,870) (60,851,500) (12,832,386)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 2) (106,530,953)  (53,170,481)    (106,530,953)  (53,170,481)   
     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (106,530,953)  (53,170,481)    (106,530,953)  (53,170,481)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (141,033,360) (78,395,560) (142,150,645) (79,969,865)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 213,217,248 183,376,361 184,931,579 162,813,156

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 17,236,471
1. เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์

    รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ได้มาในระหว่างงวดดังนี้

         อาคารและอุปกรณ์ทีไ่ด้มาในระหว่างงวด (6,923,201) (13,366,369) (6,860,201) (13,333,144)

         เจ้าหนีซ้ื้อทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (3,515,065) 728,028          (3,515,065) 728,028          

        เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออาคารและอุปกรณ์ (10,438,266)    (12,638,341)    (10,375,266)    (12,605,116)   

2. เงินสดจ่ายเงินปันผล
         เงินปันผลจ่าย (106,716,518) (53,359,660) (106,716,518) (53,359,660)
         เงินปันผลค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น 185,565 189,179 185,565 189,179
         เงินสดจ่ายเงินปันผล (106,530,953)  (53,170,481)    (106,530,953)  (53,170,481)   

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 30 มิถุนายน  2556
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