
บรษัิท เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบการเงินระหว่างกาล
และรายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่   30  กันยายน  2556



(ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส ์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขาย 372,478,091 397,239,672 365,264,766 389,487,121

ต้นทนุขาย (274,733,447) (286,870,043) (274,733,447) (286,244,443)

ก าไรข้ันตน้ 97,744,644 110,369,629 90,531,319 103,242,678
รายได้อ่ืน 3,166,988 5,494,346 3,229,238 5,536,818

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 100,911,632 115,863,975 93,760,557 108,779,496

ขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียน (6,884,158) (762,207) (6,095,527) (1,251,389)

ค่าใช้จ่ายในการขาย (27,328,479) (28,174,367) (22,712,332) (23,651,327)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (21,307,587) (20,897,610) (20,032,735) (19,716,298)

   รวมค่าใช้จ่าย (55,520,224) (49,834,184) (48,840,594) (44,619,014)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 45,391,408 66,029,791 44,919,963 64,160,482

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17 (6,832,402) (9,821,504) (6,729,664) (9,395,392)
ก าไรส าหรบังวด 38,559,006 56,208,287 38,190,299 54,765,090
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบังวด -                  -                  -                  -                   
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด 38,559,006 56,208,287 38,190,299 54,765,090

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 38,559,006 56,208,287 38,190,299 54,765,090

ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม -                  -                  -                  -                   

38,559,006 56,208,287 38,190,299 54,765,090

ก าไรตอ่หุ้นข้ันพ้ืนฐาน

ก ำไรส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 0.10 0.15 0.10 0.14

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวันที ่ 30 กันยายน  2556

บาท

งบการเงินรวม



หน้า 5



(ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส ์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขาย 1,123,345,575 1,172,894,440 1,110,672,811 1,153,020,567

ต้นทนุขาย (858,504,304) (855,087,257) (858,504,304) (852,916,747)

ก าไรข้ันตน้ 264,841,271 317,807,183 252,168,507 300,103,820

ก าไร(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปล่ียน 30,109,364 652,763 22,974,462 (1,266,373)
รายได้อ่ืน 12,750,843 12,549,802 12,849,335 12,643,949

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 307,701,478 331,009,748 287,992,304 311,481,396

ค่าใช้จ่ายในการขาย (81,050,451) (85,311,670) (69,337,435) (73,260,714)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (66,069,389) (61,178,650) (62,169,726) (57,166,964)

   รวมค่าใช้จ่าย (147,119,840) (146,490,320) (131,507,161) (130,427,678)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 160,581,638 184,519,428 156,485,143 181,053,718

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17 (21,216,027) (26,830,865) (20,370,856) (26,016,235)
ก าไรส าหรบังวด 139,365,611 157,688,563 136,114,287 155,037,483
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบังวด -                   -                  -                    -                   
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด 139,365,611 157,688,563 136,114,287 155,037,483

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 139,365,611 157,688,563 136,114,287 155,037,483

ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม -                   -                  -                    -                   

139,365,611 157,688,563 136,114,287 155,037,483

ก าไรตอ่หุ้นข้ันพ้ืนฐาน

ก ำไรส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 0.37 0.41 0.36 0.41

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สดุวันที ่ 30 กันยายน  2556

บาท

งบการเงินรวม

หน้า 6



(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุที่ออก องค์ประกอบอ่ืนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว สว่นเกินมูลค่าหุน้ ทนุส 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 -                     -                      -                             157,688,563 -                       157,688,563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 795,029,911 -                       1,282,290,636

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 -                     -                      -                             139,365,611 -                       139,365,611
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 381,145,725 68,000,000 38,115,000 844,052,760 -                       1,331,313,485

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน  2556

บาท

ก าไรสะสม

หน้า 7



(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุที่ออก องค์ประกอบอ่ืนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว สว่นเกินมูลค่าหุน้ ทนุส 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 -                    -                      -                           155,037,483 -                       155,037,483

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 381,145,725 68,000,000 38,115,000 777,876,918 -                       1,265,137,643

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 -                    -                      -                           136,114,287 -                       136,114,287

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 381,145,725 68,000,000 38,115,000 823,127,350 -                       1,310,388,075

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บรษัิท  เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน  2556

บาท

ก าไรสะสม

หน้า 8



(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 30 กันยายน  2556

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 160,581,638 184,519,428 156,485,143 181,053,718

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน

        ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนทียั่งไม่เกิดขึ้นจริง 575,484 235,847 677,974 184,427

        หนีส้งสัยจะสูญ -                 35,068 -                  35,068

        กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (1,163,689) (252,580) (1,163,689) (252,580)

        ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายและตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 2,822,867 (2,613,658) 2,842,866 (2,605,334)

        ค่าเสื่อมราคา 47,981,244 50,211,678 47,686,298 49,926,623

        ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -                 319,265 -                  319,265

        ประมาณการหนีส้ินของผลประโยชน์พนักงาน 3,564,309 2,795,501 3,500,082 2,737,764

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 214,361,853 235,250,549 210,028,674 231,398,951

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

     ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (42,177,888) (35,664,369) (49,473,200) (40,361,691)

     ลูกหนีช้าวไร่ 23,215,099 1,511,019 23,215,099 1,511,019

     สินค้าคงเหลือ                          (39,321,223) (58,809,833) (37,372,151) (54,908,699)

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (604,671) (1,481,184) (548,267) (1,633,831)

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

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (33,384,801) (10,268,869) (32,575,597) (10,158,133)   

     หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 252,067 78,092            123,722 148,125          

     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ (366,600) (151,500)         (366,600) (151,500)        

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 124,368,621 131,312,941   115,426,465 126,693,277   

จ่ายภาษีเงินได้ (31,797,552)    (21,225,446)    (30,423,296)    (19,923,321)   

     เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 92,571,069 110,087,495 85,003,169 106,769,956   

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้า 9



2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมขึ้น (150,400,000) -                 (150,000,000) -                 

เงินฝากประจ าทีติ่ดภาระค้ าประกันเพ่ิมขึ้น (196,280) (195,903) -                  -                 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 85,215 3,281,130 65,215 3,272,780

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 1) (23,248,644)    (16,243,839)    (23,185,645)    (16,210,614)   

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,254,435)      (1,602,133)      (1,254,435)      (1,602,133)     

     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (175,014,144) (14,760,745) (174,374,865) (14,539,967)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 2) (106,543,870)  (53,173,001)    (106,543,870)  (53,173,001)   
     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (106,543,870)  (53,173,001)    (106,543,870)  (53,173,001)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) - สุทธิ (188,986,945) 42,153,749 (195,915,566) 39,056,988

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 165,263,663 303,925,670 131,166,658 281,840,009

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 17,236,471
1. เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์

    รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ได้มาในระหว่างงวดดังนี้

         อาคารและอุปกรณ์ทีไ่ด้มาในระหว่างงวด (19,898,789) (17,425,784) (19,835,790) (17,392,559)

         เจ้าหนีซ้ื้อทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (3,349,855) 1,181,945       (3,349,855) 1,181,945       

        เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออาคารและอุปกรณ์ (23,248,644)    (16,243,839)    (23,185,645)    (16,210,614)   

2. เงินสดจ่ายเงินปันผล
         เงินปันผลจ่าย (106,716,518) (53,359,660) (106,716,518) (53,359,660)
         เงินปันผลค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น 172,648 186,659 172,648 186,659
         เงินสดจ่ายเงินปันผล (106,543,870)  (53,173,001)    (106,543,870)  (53,173,001)   

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 30 กันยายน  2556

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน)และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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