
 

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั 

(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง

กาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2562 



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 124,130                  78,308                   94,763                   50,052                   

เงินลงทุนชวัคราว 874                         874                         -                             -                             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4, 5 411,038                  450,912                 346,909                 425,131                 

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั 4 -                              -                             234,983                 215,461                 

สินคา้คงเหลือ 6 204,126                  174,263                 113,397                 102,569                 

สินทรัพยชี์วภาพส่วนทหีมุนเวยีน 10 88,829                    89,691                   -                             -                             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 7,957                      6,065                     4,439                     3,102                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 836,954                  800,113                  794,491                  796,315                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 1,467                      1,467                     -                             -                             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                              -                             298,115                 298,115                 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 8 643,112                  643,830                 375,571                 376,489                 

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 9 917,838                  922,531                 397,913                 395,019                 

สินทรัพยชี์วภาพส่วนทีไม่หมุนเวียน 10 12,633                    14,148                   -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 14,392                    13,835                   12,058                   12,821                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 143                         143                         -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 11,132                    9,642                     8,629                     8,319                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,600,717                1,605,596                1,092,286                1,090,763                

รวมสินทรัพย์ 2,437,671                2,405,709                1,886,777                1,887,078                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 12 470,332                  443,552                 432,588                 398,151                 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4, 13 295,048                  324,740                 215,416                 257,199                 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 1,362                      1,035                     320                         -                             

เงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 95,546                    93,974                   41,927                   43,639                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 22,778                    16,664                   12,054                   9,488                     

หนีสินหมุนเวยีนอืน 19,160                    19,967                   14,264                   14,680                   

รวมหนีสินหมุนเวยีน 904,226                  899,932                  716,569                  723,157                  

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 2,460                      1,751                     971                         -                             

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 14 321,865                  334,710                 281,117                 291,310                 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32,565                    32,193                   18,799                   18,939                   

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 78,928                    76,749                   58,336                   56,844                   

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 2,325                      2,214                     1,790                     1,748                     

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 438,143                  447,617                  361,013                  368,841                  

รวมหนีสิน 1,342,369                1,347,549                1,077,582                1,091,998                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบยีน

      หุ้นสามญั 32,340,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 323,400                 323,400                 323,400                 323,400                 

   ทุนทอีอกและชาํระแลว้

      หุ้นสามญั 32,340,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 323,400                 323,400                 323,400                 323,400                 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 50,281                   50,281                   50,281                   50,281                   

ส่วนเกินทุนจากหุ้นทุนซือคืน 37,552                   37,552                   -                             -                             

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 32,340                   32,340                   32,340                   32,340                   

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 488,658                 451,562                 283,822                 269,707                 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 161,559                 161,605                 119,352                 119,352                 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,093,790                1,056,740                809,195                  795,080                  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,512                      1,420                     -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,095,302                1,058,160                809,195                  795,080                  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,437,671                2,405,709                1,886,777                1,887,078                

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 688,324                636,602                423,339                456,750                

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 2,368                    2,814                    2,368                    2,814                    

รายไดอื้น 3,532                    3,125                    5,723                    4,542                    

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมหักตน้ทนุในการขาย

   ของสินทรัพยชี์วภาพ 2,401                    18,356                  -                            -                            

รวมรายได้ 696,625                660,897                431,430                464,106                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 497,853                451,264                303,794                308,473                

ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 3,906                    4,220                    3,906                    4,209                    

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 72,157                  64,156                  52,922                  52,067                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 70,937                  64,405                  47,696                  45,101                  

รวมค่าใช้จ่าย 644,853                584,045                408,318                409,850                

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 51,772                  76,852                  23,112                  54,256                  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (8,015)                   (10,121)                 (6,442)                   (7,965)                   

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 43,757                  66,731                  16,670                  46,291                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (6,569)                   (15,804)                 (2,555)                   (8,530)                   

กําไรสําหรับงวด 37,188                  50,927                  14,115                  37,761                  

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 37,096                  50,829                  14,115                  37,761                  

ส่วนทเีป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 92                         98                         

37,188                  50,927                  

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทเีป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.15                      1.57                      0.44                      1.17                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับงวด 37,188                  50,927                  14,115                  37,761                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (46)                        1                           -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด (46)                        1                           -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 37,142                  50,928                  14,115                  37,761                  

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 37,050                  50,830                  14,115                  37,761                  

ส่วนทเีป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 92                         98                         

37,142                  50,928                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 43,757                  66,731                  16,670                  46,291                  

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคา 22,001                  21,683                  9,922                    9,639                    

   ค่าเสือมราคาสินทรัพยชี์วภาพ 1,810                    2,167                    -                            -                            

   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 827                       736                       763                       706                       

   ค่าเช่าจ่ายรอตดับญัชี (191)                      (99)                        219                       121                       

   โอนกลบัหนีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (52)                        (50)                        (48)                        -                            

   รายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (956)                      523                       (840)                      562                       

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (160)                      38                         (29)                        164                       

   ตดับญัชีอุปกรณ์ 3                           822                       3                           822                       

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยชี์วภาพ -                            250                       -                            -                            

   กาํไรจากการจาํหน่ายสุกรพนัธุ์ (1,717)                   (51)                        -                            -                            

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,179                    2,193                    1,492                    1,506                    

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (87)                        85                         91                         31                         

   กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมหักตน้ทนุในการขาย

      ของสินทรัพยชี์วภาพ (2,401)                   (18,356)                 -                            -                            

   รายไดด้อกเบีย -                            (122)                      (1,888)                   (1,853)                   

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 8,015                    10,121                  6,442                    7,965                    

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดําเนินงาน 73,028                  86,671                  32,797                  65,954                  

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 40,059                  34,106                  78,367                  32,173                  

   สินคา้คงเหลือ (28,907)                 7,439                    (9,988)                   (1,736)                   

   สินทรัพยชี์วภาพ 2,275                    (1,963)                   -                            -                            

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (1,892)                   (949)                      (1,337)                   (1,521)                   

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (1,490)                   1,294                    (310)                      1,289                    

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (34,012)                 7,721                    (43,834)                 274                       

   หนีสินหมุนเวยีนอืน (807)                      (2,070)                   (416)                      (808)                      

   หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 302                       (1,130)                   (177)                      (343)                      

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 48,556                  131,119                55,102                  95,282                  

   จ่ายภาษีเงินได้ (129)                      (139)                      (129)                      (139)                      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 48,427                  130,980                54,973                  95,143                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน -                            (9)                          -                            -                            

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ยเพิมขึน -                            -                            (19,700)                 (5,000)                   

ซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (200)                      -                            -                            -                            

ซืออุปกรณ์ (12,214)                 (13,583)                 (8,559)                   (6,528)                   

ซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (234)                      -                            -                            -                            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 490                       295                       61                         146                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสุกรพนัธุ์ 2,410                    979                       -                            -                            

เงินสดรับดอกเบีย -                            87                         1,878                    1,790                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (9,748)                   (12,231)                 (26,320)                 (9,592)                   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 26,780                  14,205                  34,437                  30,233                  

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 13,880                  14,680                  -                            14,680                  

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (25,153)                 (24,096)                 (11,905)                 (10,533)                 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (312)                      (490)                      (57)                        (182)                      

เงินสดจ่ายดอกเบีย (8,006) (10,116)                 (6,417)                   (7,939)                   

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 7,189                    (5,817)                   16,058                  26,259                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 45,868                  112,932                44,711                  111,810                

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (46)                        1                           -                            -                            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 78,308 80,675 50,052 61,684                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 124,130                193,608                94,763                  173,494                

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

      ซือยานพาหนะโดยทาํสัญญาเช่าการเงิน 1,348                    -                            1,348                    -                            

      ซืออุปกรณ์ทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 4,311                    6,518 2,026 2,571

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนของผูมี้

แปลงค่างบการเงิน ส่วนเกินทุน จากการเปลยีนแปลง รวม รวม ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน กาํไรสะสม ทีเป็นเงินตรา ส่วนเกินทุน จากการตีราคาสินทรัพย์ สดัส่วนการถอืหุ้น องคป์ระกอบอนื ส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วน

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั จากหุ้นทุนซือคืน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ จากการตีราคาสินทรัพย์ ของบริษทัยอ่ย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   331,437                 24                          119,352                        41,755                          502                        161,633                 936,643                 1,043                     937,686                 

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            50,829                   -                            -                                   -                                   -                            -                            50,829                   98                          50,927                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            1                            -                                   -                                   -                            1                            1                            -                            1                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            50,829                   1                            -                                   -                                   -                            1                            50,830                   98                          50,928                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   382,266                 25                          119,352                        41,755                          502                        161,634                 987,473                 1,141                     988,614                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   451,562                 (4)                          119,352                        41,755                          502                        161,605                 1,056,740              1,420                     1,058,160              

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            37,096                   -                            -                                   -                                   -                            -                            37,096                   92                          37,188                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            (46)                        -                                   -                                   -                            (46)                        (46)                        -                            (46)                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            37,096                   (46)                        -                                   -                                   -                            (46)                        37,050                   92                          37,142                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   488,658                 (50)                        119,352                        41,755                          502                        161,559                 1,093,790              1,512                     1,095,302              

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า กาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วน

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาสินทรัพย์ ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 323,400             50,281               32,340                   204,910             119,352               730,283             

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                            37,761               -                          37,761               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                            37,761               -                          37,761               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 323,400             50,281               32,340                   242,671             119,352               768,044             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 323,400             50,281               32,340                   269,707             119,352               795,080             

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                            14,115               -                          14,115               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                            14,115               -                          14,115               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 323,400             50,281               32,340                   283,822             119,352               809,195             

-                     -                     -                         -                     -                      -                     

-                     -                     -                         -                     -                      -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูปจากเน้ือสัตว ์ร้านอาหาร

และฟาร์มสุกร 

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี เลขท่ี  259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71           

(ปรีดี พนมยงค)์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

1.2     เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

          งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

          งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

         งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3     เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลได้รวมงบการเงินของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) และ              

บริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบักลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

 

 

 



 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 รายละเอียดบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัฯแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละ 

   ของการถือหุ้น 

  จดัตั้งขึ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ 2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั ส. ปศุสัตว ์จาํกดั ธุรกิจเพาะพนัธ์ุและ  ไทย 100 100 

    จาํหน่ายสุกร    

บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 99 99 

    ประเภทอาหาร    

บริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 99 99 

    ประเภทอาหาร    

บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ 

จาํกดั  

ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย 100 100 

บริษทั ส. เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา ไทย 100 100 

บริษทั ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จาํกดั ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย 80 80 

    และธุรกิจแฟรนไชส์    

S. Khonkaen Foods (Netherlands)  จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ เนเธอร์แลนด ์ 100 100 

   B.V.    ประเภทอาหาร    

1.4     มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม ่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึง

มีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือ

ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหา 

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจน

เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ

บริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ

เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้

สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน

สําหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินท่ี

สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้ง

มอบให้แก่ลูกค้า และกาํหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบับน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัแสดงไวใ้นหมายเหตุ 2 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปล่ียนแปลง

หลกัการสาํคญัซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 



 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ

วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท

ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 

Model) หลกัการเก่ียวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ

ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ

เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
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ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ใหม่มาถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 1.4 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการของ

งวดปัจจุบนั จาํนวนเงินของรายการท่ีจดัประเภทใหม่ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุน 

แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

กําไรขาดทุน    

รายไดจ้ากการขาย 492,323 (35,573) 456,750 

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 87,640 (35,573) 52,067 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
     งบการเงินรวม 

 

ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

กําไรขาดทุน    

รายไดจ้ากการขาย 672,175 (35,573) 636,602 

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 99,729 (35,573) 64,156 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบ

การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้

รายได้เน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับ

ลูกคา้ มาถือปฏิบติั  
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 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยได้โอนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้

แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บ

สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคนืและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

4. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 

รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

     ขายสินคา้ - - 6,327 6,145 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

     รายไดค้่าขายอุปกรณ์และพสัดุ - - 29 48 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

     รายไดค้่าบริการ - - 2,375 219 ตามท่ีระบุในสัญญา 

     ดอกเบ้ียรับ - - 1,888 1,741 อตัราถวัเฉลี่ยของดอกเบ้ีย

เงินกูยื้มร้อยละ 3.574 -      

4.50 ต่อปี (2561: ร้อยละ 

3.581 - 4.50 ต่อปี) 

     ซ้ือสินคา้ - - 38,084 79,211 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

     ค่าเช่าจ่าย - - - 225 ตามท่ีระบุในสัญญา 

     ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 366 185 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันท่ี  31 มีนาคม  2562 และ 31 ธันวาคม 2561                     

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 5)     

 บริษทัยอ่ย - - 13,164 2,575 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 13)     

 บริษทัยอ่ย - - 3,768 20,387 
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เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 

2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ    ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี   ขาดทุนจาก ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง อตัราแลกเปล่ียน 31 มีนาคม 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 2561 ระหว่างงวด ระหว่างงวด ท่ียงัไม่เกิดขึ้น 2562 

บริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จาํกดั 122,000 35,000 (12,000) - 145,000 

บริษทั ส. ปศุสัตว ์จาํกดั  89,000 - (3,000) - 86,000 

S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. 4,161 - - (178) 3,983 

บริษทั ส. เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั 300 - (300) - - 

รวม 215,461 35,000 (15,300) (178) 234,983 

 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นขา้งตน้คิดดอกเบ้ียร้อยละ 3.574 - 4.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 3.574 - 

4.50 ต่อปี) และไม่ไดก้าํหนดวนัชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่ S. Khonkaen Foods (Netherland) B.V. เป็นเงินสกุลยูโรและไม่มีกาํหนดวนั

ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,363 9,350 7,126 6,069 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 722 794 599 677 

 11,085 10,144 7,725 6,746 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18.3 (2)  
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561          

แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 1,622 1,867 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,622 1,867 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 381,955 417,882 313,006 396,987 

 คา้งชาํระ     

  ไม่เกิน 3 เดือน 22,784 26,227 18,729 24,794 

  3 - 6 เดือน 1,434 - 1,434 - 

  6 - 12 เดือน - 359 - - 

  มากกวา่ 12 เดือน 716 363 362 363 

รวม 406,889 444,831 333,531 422,144 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (716) (768) (362) (410) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 406,173 444,063 333,169 421,734 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 406,173 444,063 334,791 423,601 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 11,542 708 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,734 6,888 830 1,192 

อ่ืน ๆ 898 728 148 32 

รวม 5,632 7,616 12,520 1,932 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (767) (767) (402) (402) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,865 6,849 12,118 1,530 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 411,038 450,912 346,909 425,131 
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6. ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือสําหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี        

31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562  3,618 1,992 

บวก: ตั้งคา่เผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ระหว่างงวด 242 - 

หกั: โอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ระหว่างงวด (1,198) (840) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 2,662 1,152 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 

  สัดส่วน          31 มีนาคม       31 ธนัวาคม  31 มีนาคม       31 ธนัวาคม  31 มีนาคม       31 ธนัวาคม  

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนเรียกชาํระแลว้ เงินลงทุน 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  ร้อยละ       

บริษทั ส. ปศุสัตว ์จาํกดั 45 ลา้นบาท 100 44,968 44,968 - - 44,968 44,968 

บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จาํกดั 120 ลา้นบาท 99 119,225 119,225 - - 119,225 119,225 

บริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จาํกดั 85 ลา้นบาท 99 127,992 127,992 - - 127,992 127,992 

บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จาํกดั 10 ลา้นบาท 100 10,000 10,000 (5,000) (5,000) 5,000 5,000 

บริษทั ส. เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั  0.5 ลา้นบาท 100 500 500 - - 500 500 

บริษทั ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จาํกดั 5 ลา้นบาท 80 3,999 3,999 (3,573) (3,573) 426 426 

S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. 100 เหรียญยูโร 100 4 4 - - 4 4 

   306,688 306,688 (8,573) (8,573) 298,115 298,115 

 บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จํากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี                   

14 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 
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8.  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 643,830 376,489 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 200 - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (918) (918) 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 643,112 375,571 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 จาํนวน 442 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม 2561: 442 ลา้นบาท) ไปจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ย (เฉพาะของบริษทัฯ: 376 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2561: 376 ลา้นบาท) 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 922,531 395,019 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 17,873 11,933 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (330) (32) 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดับญัชี (3) (3) 

โอนเปล่ียนประเภท (1,150) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (21,083) (9,004) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 917,838 397,913 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบัญชี              

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 จาํนวน 440 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 441 ลา้นบาท) ไปจาํนองไวก้ับ

สถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทัฯและบริษทัย่อย (เฉพาะของบริษทัฯ: 182 ลา้นบาท                       

31 ธนัวาคม 2561: 182 ลา้นบาท) 
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10. สินทรัพย์ชีวภาพ 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยชี์วภาพในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มี

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562  103,839 

เพิ่มขึ้นจากการเล้ียง  57,242 

ลดลงจากการขาย  (60,210) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (1,810) 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  

   ของสินทรัพยชี์วภาพ 

 

2,401 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562  101,462 

ส่วนท่ีหมุนเวียน   

สุกรขนุ  88,829 

รวมส่วนท่ีหมุนเวียน  88,829 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน   

สุกรพนัธุ์  12,633 

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  12,633 

รวม  101,462 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562      

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 13,835 12,821 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 234 - 

โอนเปล่ียนประเภท 1,150 - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (827) (763) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 14,392 12,058 
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12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย

(ร้อยละต่อปี) 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

เงินเบิกเกินบญัชี 7.12 - 7.125 2,816 16,552 72 6,151 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 3.05 - 3.50 467,516 427,000 432,516 392,000 

รวม  470,332 443,552 432,588 398,151 

 วงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษัทฯและบริษัทย่อยคํ้ าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร้อม                         

ส่ิงปลูกสร้างและคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,610 20,142 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 171,883 199,056 111,056 128,262 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 158 245 

ค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 61,854 66,518 58,923 66,518 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 56,051 52,365 39,114 38,825 

เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ 4,311 4,176 2,026 2,606 

อ่ืนๆ 949 2,625 529 601 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 295,048 324,740 215,416 257,199 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

เงินกูย้มืระยะยาว 417,411 428,684 323,044 334,949 

หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (95,546) (93,974) (41,927) (43,639) 

สุทธิ 321,865 334,710 281,117 291,310 

การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2562 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 428,684 334,949 

บวก: กูเ้พิ่ม 13,880 - 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (25,153) (11,905) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 417,411 323,044 

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯคํ้ าประกันโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยคํ้าประกนัโดยการจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดินพร้อม

ส่ิงปลูกสร้าง และคํ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ

ในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการ

ชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช้

เป็นจํานวน 88 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 88 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 64 ล้านบาท                        

31 ธนัวาคม 2561: 64 ลา้นบาท) 

 



 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 6,243 12,768 2,695 8,937 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                         

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 326 3,036 (140) (407) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน               

งบกาํไรขาดทุน 6,569 15,804 2,555 8,530 

16. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 37,096 50,829 14,115 37,761 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  

   (พนัหุน้) 32,340 32,340 32,340 32,340 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.15 1.57 0.44 1.17 

 

 

 



 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ    

โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนงาน ดงัน้ี 

• ส่วนงานอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร 

• ส่วนงานอาหารทะเลแปรรูป  

• ส่วนงานร้านอาหาร  

• ส่วนงานฟาร์มสุกร  

 



 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 16 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

      (หน่วย: พนับาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                               

วันที่ 31 มีนาคม  

ส่วนงานอาหาร            

แปรรูปจากเน้ือสุกร 

ส่วนงาน                       

อาหารทะเลแปรรูป ส่วนงานร้านอาหาร ส่วนงานฟาร์มสุกร รวมส่วนงาน 

การตัดรายการ               

ระหว่างกัน รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  354,515 339,262 230,849 225,797 36,134 31,202 66,826 40,341 688,324 636,602 - - 688,324 636,602 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 6,327 6,145 38,084 79,211 - - - - 44,411 85,356 (44,411) (85,356) - - 

รวมรายได ้ 360,842 345,407 268,933 305,008 36,134 31,202 66,826 40,341 732,735 721,958 (44,411) (85,356) 688,324 636,602 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้จากการดาํเนินงาน               

   ตามส่วนงาน 98,597 120,152 63,712 60,594 19,974 17,114 8,188 (12,524) 190,471 185,336 - 2 190,471 185,338 

รายไดอ่ื้น             1,994 1,719 

กาํไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม               

   หกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ            2,401 18,356 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย             (72,157) (64,156) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (70,937) (64,405) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (8,015) (10,121) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (6,569) (15,804) 

กาํไรสาํหรับงวด             37,188 50,927 

 



 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร 

และการซ้ือสินทรัพยจ์าํนวนเงิน 27 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 15 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 

24 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2561: 12 ลา้นบาท) 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาจ้างบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและ

สัญญาจา้งบริการ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 16 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ

สัญญาจา้งบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม        

2562 

31 ธนัวาคม       

2561 

31 มีนาคม        

2562 

31 ธนัวาคม       

2561 

จ่ายชาํระ     

 ภายใน 1 ปี 47,023 57,375 33,727 40,186 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 22,116 24,458 17,128 18,737 

 มากกวา่ 5 ปี 8,895 8,205 - - 

18.3 การคํา้ประกนั 

(1) ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2562 บริษัทย่อยได้นําเงินฝากธนาคารไปวางเพื่อคํ้ าประกันวงเงิน                 

บตัรเครดิตสาํหรับเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิงจาํนวน 1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1 ลา้นบาท) 

(2) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัย่อยในวงเงิน 

282 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 282 ลา้นบาท) 

(3) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและในนาม

ของบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 8 ล้านบาท เพื่อคํ้ าประกันสาธารณูปโภค (31 ธันวาคม 

2561: 8 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2561: 6 ลา้นบาท) 

 

 



 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 18 

19. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

ท่ีดิน - 271 - 271 - 182 - 182 

สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน - สุกรขนุ - 51 38 89 - - - - 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 911 319 1,230 - 140 319 459 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

ท่ีดิน - 271 - 271 - 182 - 182 

สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน - สุกรขนุ - 30 60 90 - - - - 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 911 319 1,230 - 140 319 459 

20. เคร่ืองมือทางการเงิน 

20.1   นโยบายการบริหารความเส่ียง 

         เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด ลูกหน้ีการค้า เงินให้กู ้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้ น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมี                    

ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

   บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และการกูย้ืม

หรือให้กู ้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 



 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกุลเงิน 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม  

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 150,757 63,265 44,000 - 31.6850 32.2848 

เหรียญฮ่องกง 1,149,346 3,748,287 - - 4.0160 4.1023 

เหรียญยโูร - - 131,733 117,495 36.0628 37.4884 

21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

21.1 การจ่ายเงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน  2562 ท่ีประชุมสามัญประจาํปีผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ                

จ่ายเงินปันผลประจาํปีให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินสดในอตัรา 2.50 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 

80.85 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

21.2  การแก้ไขกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัอตัราค่าชดเชยกรณีเลกิจ้าง 

      เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราช

กิจจานุเบกษา ซ่ึงได้กาํหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซ่ึงทํางาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย

ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็น

การแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและ

บริษัทย่อยมีหน้ีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้ น 16 ล้านบาท (เฉพาะของ              

บริษทัฯ: 12 ลา้นบาท) บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดย

รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้คือ

ไตรมาสท่ีสองของปี 2562 

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
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