
 

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนรวม และงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและ
น ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผล
กำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและกำรบญัชี กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

พิมพใ์จ มำนิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4521 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกำยน 2562 



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104,730                  78,308                    64,385                    50,052                    
เงินลงทุนชัว่คราว -                              874                         -                              -                              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 398,597                  450,912                  323,317                  425,131                  
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                              -                              196,578                  215,461                  
สินคา้คงเหลือ 6 257,936                  174,263                  187,511                  102,569                  
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวยีน 10 65,527                    89,691                    -                              -                              
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 14,808                    6,065                      3,184                      3,102                      
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 841,598                  800,113                  774,975                  796,315                  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1,480                      1,467                      -                              -                              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                              -                              298,115                  298,115                  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 8 641,245                  643,830                  373,704                  376,489                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 914,892                  922,531                  396,441                  395,019                  
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 10 9,781                      14,148                    -                              -                              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 13,921                    13,835                    10,595                    12,821                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 66                           143                         -                              -                              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,245                    9,642                      8,607                      8,319                      
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,591,630               1,605,596               1,087,462               1,090,763               
รวมสินทรัพย์ 2,433,228               2,405,709               1,862,437               1,887,078               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 563,076                  443,552                  484,966                  398,151                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 13 314,331                  324,740                  230,261                  257,199                  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 1,633                      1,035                      519                         -                              
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 90,697                    93,974                    39,246                    43,639                    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,167                      16,664                    2,130                      9,488                      
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 16,560                    19,967                    11,456                    14,680                    
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 991,464                  899,932                  768,578                  723,157                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 2,719                      1,751                      1,353                      -                              
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 14 277,691                  334,710                  262,226                  291,310                  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23,596                    32,193                    16,176                    18,939                    
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 99,686                    76,749                    70,318                    56,844                    
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,612                      2,214                      3,135                      1,748                      
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 407,304                  447,617                  353,208                  368,841                  
รวมหน้ีสิน 1,398,768               1,347,549               1,121,786               1,091,998               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 32,340,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 323,400                  323,400                  323,400                  323,400                  
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      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                    
ส่วนเกินทุนจากหุ้นทุนซ้ือคืน 37,552                    37,552                    -                              -                              
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 32,340                    32,340                    32,340                    32,340                    
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 427,806                  451,562                  215,278                  269,707                  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 161,419                  161,605                  119,352                  119,352                  
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,032,798               1,056,740               740,651                  795,080                  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,662                      1,420                      -                              -                              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,034,460               1,058,160               740,651                  795,080                  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,433,228               2,405,709               1,862,437               1,887,078               

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 690,358                669,918                408,695                462,267                
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 2,128                    2,713                    2,128                    2,713                    
รายไดอ่ื้น 4,463                    5,482                    6,659                    4,257                    
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย
   ของสินทรัพยชี์วภาพ -                            3,968                    -                            -                            
รวมรายได้ 696,949                682,081                417,482                469,237                
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 516,735                482,232                295,459                325,088                
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 3,702                    3,914                    3,702                    4,070                    
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 71,815                  61,847                  52,334                  49,872                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 69,331                  70,668                  47,167                  49,339                  
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย
   ของสินทรัพยชี์วภาพ 21,357                  -                            -                            -                            
รวมค่าใช้จ่าย 682,940                618,661                398,662                428,369                
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14,009                  63,420                  18,820                  40,868                  
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (8,705)                   (8,649)                   (7,390)                   (6,678)                   
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,304                    54,771                  11,430                  34,190                  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (973)                      (9,207)                   (2,487)                   (6,065)                   
กําไรสําหรับงวด 4,331                    45,564                  8,943                    28,125                  

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,241                    45,468                  8,943                    28,125                  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 90                         96                         

4,331                    45,564                  
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.13                      1.41                      0.28                      0.87                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับงวด 4,331                    45,564                  8,943                    28,125                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (89)                        4                           -                            -                            

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,829)                   -                            (3,486)                   -                            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (1,918)                   4                           (3,486)                   -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,413                    45,568                  5,457                    28,125                  

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,323                    45,472                  5,457                    28,125                  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 90                         96                         

2,413                    45,568                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 2,098,266             1,997,511             1,264,719             1,401,119             
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 6,562                    8,384                    6,562                    8,384                    
รายไดอ่ื้น 15,143                  36,459                  20,209                  35,058                  
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย
   ของสินทรัพยชี์วภาพ -                            26,207                  -                            -                            
รวมรายได้ 2,119,971             2,068,561             1,291,490             1,444,561             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,548,358             1,424,645             913,355                965,003                
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 11,145                  11,853                  11,145                  11,984                  
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 215,654                190,843                158,075                153,034                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 227,165                206,496                153,574                145,777                
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย
   ของสินทรัพยชี์วภาพ 20,174                  -                            -                            -                            
รวมค่าใช้จ่าย 2,022,496             1,833,837             1,236,149             1,275,798             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 97,475                  234,724                55,341                  168,763                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (25,264)                 (28,604)                 (20,978)                 (22,488)                 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 72,211                  206,120                34,363                  146,275                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (11,052)                 (42,798)                 (5,514)                   (26,996)                 
กําไรสําหรับงวด 61,159                  163,322                28,849                  119,279                

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 60,897                  163,013                28,849                  119,279                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 262                       309                       

61,159                  163,322                
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.88                      5.04                      0.89                      3.69                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับงวด 61,159                  163,322                28,849                  119,279                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (186)                      -                            -                            -                            

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,803)                   -                            (2,428)                   -                            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (3,989)                   -                            (2,428)                   -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 57,170                  163,322                26,421                  119,279                

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 56,908                  163,013                26,421                  119,279                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 262                       309                       

57,170                  163,322                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 72,211                  206,120                34,363                  146,275                
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 67,500                  65,221                  30,279                  29,542                  
   ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยชี์วภาพ 5,166                    6,210                    -                            -                            
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,598                    2,240                    2,302                    2,144                    
   ค่าเช่าจ่ายรอตดับญัชี 664                       (431)                      (962)                      498                       
   หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (โอนกลบั) (169)                      157                       (120)                      (120)                      
   รายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (1,716)                   1,834                    (831)                      1,115                    
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (865)                      337                       (727)                      502                       
   ตดับญัชีอุปกรณ์ 651                       3,799                    636                       3,270                    
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยชี์วภาพ -                            750                       -                            -                            
   กาํไรจากการจาํหน่ายสุกรพนัธุ์ (3,252)                   (2,122)                   -                            -                            
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,158                  6,579                    10,439                  4,516                    
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 35                         136                       274                       1,082                    
   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
      หักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 20,174                  (26,207)                 -                            -                            
   กาํไรจากการขายเงินมดัจาํท่ีดิน -                            (22,246)                 -                            (22,246)                 
   รายไดด้อกเบ้ีย (133)                      (472)                      (6,155)                   (5,842)                   
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 25,264                  28,604                  20,978                  22,488                  
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดําเนินงาน 206,286                270,509                90,476                  183,224                
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 52,087                  17,284                  101,876                17,824                  
   สินคา้คงเหลือ (81,957)                 (4,515)                   (84,111)                 4,738                    
   สินทรัพยชี์วภาพ 1,363                    (10,745)                 -                            -                            
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (8,743)                   829                       (82)                        (532)                      
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (603)                      1,689                    (288)                      1,226                    
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (14,120)                 12,953                  (29,691)                 (2,692)                   
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,407)                   (2,191)                   (3,224)                   (1,612)                   
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 734                       (1,358)                   2,349                    (1,125)                   
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 151,640                284,455                77,305                  201,051                
จ่ายภาษีเงินได้ (29,751)                 (41,203)                 (15,028)                 (26,810)                 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 121,889                243,252                62,277                  174,241                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (13)                        (14)                        -                            -                            
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 874                       -                            -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง (เพิ่มข้ึน) -                            -                            18,644                  (11,000)                 
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (200)                      -                            -                            -                            
ซ้ืออุปกรณ์ (51,405)                 (57,778)                 (24,564)                 (37,014)                 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,684)                   (635)                      (76)                        (132)                      
เงินสดจ่ายมดัจาํเพื่อซ้ือท่ีดิน -                            (4,456)                   -                            (4,456)                   
เงินสดรับจากการขายเงินมดัจาํท่ีดิน -                            153,702                -                            153,702                
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,213                    742                       776                       505                       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสุกรพนัธุ์ 5,080                    4,438                    -                            -                            
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 133                       433                       6,178                    5,768                    
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (47,002)                 96,432                  958                       107,373                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 119,524                (246,298)               86,815                  (234,152)               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 13,880                  114,681                -                            114,681                
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (74,176)                 (131,290)               (33,477)                 (92,351)                 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (1,124)                   (1,095)                   (312)                      (243)                      
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (25,533) (28,870)                 (21,078)                 (22,673)                 
จ่ายเงินปันผล (80,850) (71,148)                 (80,850)                 (71,148)                 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (48,279)                 (364,020)               (48,902)                 (305,886)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 26,608                  (24,336)                 14,333                  (24,272)                 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (186)                      -                            -                            -                            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 78,308 80,675 50,052 61,684                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 104,730                56,339                  64,385                  37,412                  

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
      ซ้ือยานพาหนะโดยทาํสัญญาเช่าการเงิน 2,690                    -                            2,184                    -                            
      ซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 3,980                    8,044 2,853 1,994

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนของผูม้ี

แปลงค่างบการเงิน ส่วนเกินทุน จากการเปลี่ยนแปลง รวม รวม ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน กาํไรสะสม ที่เป็นเงินตรา ส่วนเกินทุน จากการตีราคาสินทรัพย์ สดัส่วนการถือหุ้น องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วน

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซื้อคืน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ จากการตีราคาสินทรัพย์ ของบริษทัยอ่ย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 -                            -                            -                            -                            163,013                 -                            -                                  -                                   -                            -                            163,013                 309                       163,322                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                                   -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            163,013                 -                            -                                  -                                   -                            -                            163,013                 309                       163,322                 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                            -                            -                            (71,148)                 -                            -                                  -                                   -                            -                            (71,148)                 -                            (71,148)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   423,302                 24                         119,352                       41,755                         502                       161,633                 1,028,508              1,352                     1,029,860              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 -                            -                            -                            -                            60,897                   -                            -                                  -                                   -                            -                            60,897                   262                       61,159                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            (3,803)                   (186)                      -                                  -                                   -                            (186)                      (3,989)                   -                            (3,989)                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            57,094                   (186)                      -                                  -                                   -                            (186)                      56,908                   262                       57,170                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18 ) -                            -                            -                            -                            (80,850)                 -                            -                                  -                                   -                            -                            (80,850)                 -                            (80,850)                 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                                   -                            -                            -                            (20)                        (20)                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   427,806                 (190)                      119,352                       41,755                         502                       161,419                 1,032,798              1,662                     1,034,460              

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า กาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วน
และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาสินทรัพย์ ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 323,400             50,281               32,340                   204,910             119,352              730,283             
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                            119,279             -                          119,279             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                        -                            -                        -                          -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                            119,279             -                          119,279             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                        -                        -                            (71,148)              -                          (71,148)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 323,400             50,281               32,340                   253,041             119,352              778,414             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 323,400             50,281               32,340                   269,707             119,352              795,080             
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                            28,849               -                          28,849               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                        -                            (2,428)                -                          (2,428)                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                            26,421               -                          26,421               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                        -                        -                            (80,850)              -                          (80,850)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 323,400             50,281               32,340                   215,278             119,352              740,651             

-                     -                     -                        -                     -                      -                     
-                     -                     -                        -                     -                      -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูปจากเน้ือสัตว ์ร้านอาหาร
และฟาร์มสุกร 

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี เลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71           
(ปรีดี พนมยงค)์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

1.2     เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

          งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

          งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

         งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3     เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลได้รวมงบการเงินของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) และ              
บริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบักลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

  



 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 2 

 รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัฯแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละ 
   ของการถือหุน้ 

  จดัตั้งข้ึน 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ 2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ส. ปศุสตัว ์จ ากดั ธุรกิจเพาะพนัธุ์และ  ไทย 100 100 
    จ  าหน่ายสุกรขนุ    
บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 99 99 
    ประเภทอาหาร    
บริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 99 99 
    ประเภทอาหาร    
บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จ ากดั  ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย 100 100 
บริษทั ส. เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากดั ใหบ้ริการฝึกอบรมและสมัมนา ไทย 100 100 
บริษทั ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จ ากดั ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย 80 80 
    และธุรกิจแฟรนไชส์    
S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ เนเธอร์แลนด ์ 100 100 
    ประเภทอาหาร    

1.4     มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึง
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา 
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
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 สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สญัญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้ง
มอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัแสดงไวใ้นหมายเหตุ 2  

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบั
ผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ีเ ก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการของการ                   
รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน        
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าการเงินโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
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ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

2. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ใหม่มำถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 1.4 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุน
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดง
รายการของงวดปัจจุบัน จ านวนเงินของรายการท่ีจัดประเภทใหม่ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายการใน           
งบก าไรขาดทุน แสดงไดด้งัน้ี 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขาย 711,945 (42,027) 669,918 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 103,874 (42,027) 61,847 

 (หน่วย: พนับาท) 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขาย 504,294 (42,027) 462,267 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 91,899 (42,027) 49,872 

 

 

 

  



 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 6 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขาย 2,115,295 (117,784) 1,997,511 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 308,627 (117,784) 190,843 

 (หน่วย: พนับาท) 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขาย 1,518,903 (117,784) 1,401,119 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 270,818 (117,784) 153,034 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน     
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองการ
รับรู้รายไดเ้น่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ มาถือปฏิบติั 

 กำรรับรู้รำยได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้
แลว้ กล่าวคือเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงรายไดจ้ากการขายจะแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือ
คาดว่าจะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหักประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยท่ี    
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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4. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทั
ย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
     ขายสินคา้ - - 6,845 6,670 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
     รายไดค้่าบริการ - - 1,917 190 ตามท่ีระบุในสัญญา 
     รายไดค้่าขายอุปกรณ์และพสัดุ - - 5 21 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
     ดอกเบ้ียรับ - - 2,069 

 
1,842 อตัราถวัเฉล่ียของดอกเบ้ีย

เงินกูย้มืร้อยละ 3.697 - 
4.50 ต่อปี (2561: ร้อยละ 
3.574 - 4.50 ต่อปี) 

     ซ้ือสินคา้ - - 10,691 79,632 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
     ค่าเช่าจ่าย - - - 150 ตามท่ีระบุในสัญญา 
     ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 116 1,016 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
     ขายสินคา้ - - 19,768 19,120 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
     รายไดค้่าบริการ - - 4,740 568 ตามท่ีระบุในสัญญา 
     รายไดค้่าขายอุปกรณ์และพสัดุ - - 61 95 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
     ดอกเบ้ียรับ - - 6,095 5,388 อตัราถวัเฉล่ียของดอกเบ้ีย

เงินกูย้มืร้อยละ 3.574 - 
4.50 ต่อปี (2561: ร้อยละ 
3.574 - 4.50 ต่อปี) 

     ซ้ือสินคา้ - - 64,401 246,111 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
     ค่าเช่าจ่าย - - - 600 ตามท่ีระบุในสัญญา 
     ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 670 1,528 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 5)     
 บริษทัยอ่ย - - 2,704 2,575 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 13)     
 บริษทัยอ่ย - - 3,017 20,387 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 
2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ    ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ขาดทุนจาก ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง อตัราแลกเปล่ียน 30 กนัยายน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 2562 

บริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จ ากดั 122,000 50,000 (57,000) - 115,000 
บริษทั ส. ปศุสัตว ์จ ากดั  89,000 - (11,000) - 78,000 
S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. 4,161 - (344) (239) 3,578 

บริษทั ส. เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากดั 300 - (300) - - 

รวม 215,461 50,000 (68,644) (239) 196,578 

 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นขา้งตน้คิดดอกเบ้ียร้อยละ 3.574 - 4.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 3.574 - 
4.50 ต่อปี) และไม่ไดก้ าหนดวนัช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่ S. Khonkaen Foods (Netherland) B.V. เป็นเงินสกุลยโูรและไม่ไดก้ าหนดวนั
ช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,535 8,719 5,082 6,069 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 834 794 601 677 
รวม 10,369 9,513 5,683 6,746 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 29,644 26,850 18,284 18,201 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,503 2,382 1,804 2,032 
รวม 32,147 29,232 20,088 20,233 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20.3 (2)  
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561          
แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 1,500 1,867 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,500 1,867 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 385,742 417,882 309,696 396,987 
 คา้งช าระ     
  ไม่เกิน 3 เดือน 6,614 26,227 5,266 24,794 
  3 - 6 เดือน 490 - 466 - 
  6 - 12 เดือน 4,811 359 4,811 - 
  มากกวา่ 12 เดือน 593 363 260 363 
รวม 398,250 444,831 320,499 422,144 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (593) (768) (260) (410) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั,สุทธิ 397,657 444,063 320,239 421,734 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 397,657 444,063 321,739 423,601 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,204 708 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,370 6,888 788 1,192 
อ่ืน ๆ 343 728 18 32 
รวม 1,713 7,616 2,010 1,932 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (773) (767) (432) (402) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 940 6,849 1,578 1,530 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 398,597 450,912 323,317 425,131 
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6. ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี        
30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562  3,618 1,992 
บวก: ตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ระหว่างงวด 428 137 
หกั: โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ระหว่างงวด (2,144) (968) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 1,902 1,161 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

   ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 

  สัดส่วน          30 กนัยายน       31 ธนัวาคม  30 กนัยายน       31 ธนัวาคม  30 กนัยายน       31 ธนัวาคม  
ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนเรียกช าระแลว้ เงินลงทุน 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  ร้อยละ       

บริษทั ส. ปศุสัตว ์จ ากดั 45 ลา้นบาท 100 44,968 44,968 - - 44,968 44,968 
บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จ ากดั 120 ลา้นบาท 99 119,225 119,225 - - 119,225 119,225 
บริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จ ากดั 85 ลา้นบาท 99 127,992 127,992 - - 127,992 127,992 
บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จ ากดั 10 ลา้นบาท 100 10,000 10,000 (5,000) (5,000) 5,000 5,000 
บริษทั ส. เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากดั  0.5 ลา้นบาท 100 500 500 - - 500 500 
บริษทั ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จ ากดั 5 ลา้นบาท 80 3,999 3,999 (3,573) (3,573) 426 426 

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

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

 บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จ ากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี                   
14 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
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8.  อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 643,830 376,489 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 200 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,785) (2,785) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 641,245 373,704 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ านองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี                        
30 กนัยายน 2562 จ านวน 388 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 442 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 374 ลา้น
บาท 31 ธนัวาคม 2561: 376 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

9. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 922,531 395,019 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 58,075 29,601 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (348) (49) 
ตดับญัชีระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดับญัชี (651) (636) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (64,715) (27,494) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 914,892 396,441 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี      
30 กนัยายน 2562 จ านวน 446 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 441 ลา้นบาท) ไปจ านองไวก้บัสถาบนั
การเงินเพื่อค ้ าประกันเ งินกู้ยืมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ( เฉพาะบริษัทฯ: 182 ล้านบาท                       
31 ธนัวาคม 2561: 182 ลา้นบาท)  
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10. สินทรัพย์ชีวภำพ 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยชี์วภาพส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562  103,839 
เพิ่มข้ึนจากการเล้ียง  179,253 
ลดลงจากการขาย  (182,444) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (5,166) 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการ
ขายของสินทรัพยชี์วภาพ 

 
(20,174) 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562  75,308 

ส่วนท่ีหมุนเวยีน   
สุกรขนุ  65,527 

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน  65,527 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน   
สุกรพนัธ์ุ  9,781 

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน  9,781 
รวม  75,308 
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11. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562      
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 13,835 12,821 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,684 76 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,598) (2,302) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 13,921 10,595 

12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี) 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เงินเบิกเกินบญัชี 6.870 - 6.875 4,154 16,552 1,044 6,151 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.90 - 3.38 558,922 427,000 483,922 392,000 

รวม  563,076 443,552 484,966 398,151 

 วงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัฯ ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

 วงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัฯยอ่ย ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ           
ค  ้าประกนัโดยบริษทัฯ 
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13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,017 20,142 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 176,913 199,056 117,997 128,262 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 245 
ค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 61,355 66,518 55,962 66,518 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 71,486 52,365 50,066 38,825 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ 3,980 4,176 2,853 2,606 
อ่ืนๆ 597 2,625 366 601 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 314,331 324,740 230,261 257,199 

14. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินกูย้มืจากธนาคาร 368,388 428,684 301,472 334,949 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (90,697) (93,974) (39,246) (43,639) 
สุทธิ 277,691 334,710 262,226 291,310 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 428,684 334,949 
บวก: กูเ้พิ่ม 13,880 - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (74,176) (33,477) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 368,388 301,472 

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัฯค ้ าประกันโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัร และ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัร 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิก
ใช้เป็นจ านวน 64 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561:  88 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 64 ล้านบาท                        
31 ธนัวาคม 2561: 64 ลา้นบาท) 

15. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้
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 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 5,822 10,101 2,527 6,561 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                         
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (4,849) (894) (40) (496) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน               
งบก ำไรขำดทุน 973 9,207 2,487 6,065 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 18,255 40,244 7,670 28,207 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                         
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (7,203) 2,554 (2,156) (1,211) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน               
งบก ำไรขำดทุน 11,052 42,798 5,514 26,996 
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16. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(พนับาท) 4,241 45,468 

 
8,943 28,125 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
   (พนัหุน้) 32,340 32,340 

 
32,340 32,340 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.13 1.41 0.28 0.87 
 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(พนับาท) 

 
60,897 

 
163,013 

 
28,849 119,279 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
   (พนัหุน้) 32,340 32,340 32,340 32,340 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.88 5.04 0.89 3.69 

17. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ    
โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ส่วนงานอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร 
2. ส่วนงานอาหารทะเลแปรรูป  
3. ส่วนงานร้านอาหาร  
4. ส่วนงานฟาร์มสุกร  
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

      (หน่วย: พนับาท) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด                               

วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 

ส่วนงำนอำหำร            

แปรรูปจำกเน้ือสุกร 

ส่วนงำน                       

อำหำรทะเลแปรรูป ส่วนงำนร้ำนอำหำร ส่วนงำนฟำร์มสุกร รวมส่วนงำน 

กำรตัดรำยกำร               

ระหว่ำงกนั รวม 

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

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  366,683 340,204 223,405 235,479 35,060 36,194 65,210 58,041 690,358 669,918 - - 690,358 669,918 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 6,845 6,670 10,691 79,632 - - - - 17,536 86,302 (17,536) (86,302) - - 

รวมรายได ้ 373,528 346,874 234,096 315,111 35,060 36,194 65,210 58,041 707,894 756,220 (17,536) (86,302) 690,358 669,918 

ก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงาน               
   ตามส่วนงาน 94,660 106,169 58,228 59,049 19,217 20,500 1,518 1,968 173,623 187,686 - - 173,623 187,686 
รายไดอ่ื้น             2,889 4,281 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลง               
   มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ           (21,357) 3,968 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย             (71,815) (61,847) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (69,331) (70,668) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (8,705) (8,649) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (973) (9,207) 

ก าไรส าหรับงวด             4,331 45,564 
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      (หน่วย: พนับาท) 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด                               

วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 

ส่วนงำนอำหำร            

แปรรูปจำกเน้ือสุกร 

ส่วนงำน                       

อำหำรทะเลแปรรูป ส่วนงำนร้ำนอำหำร ส่วนงำนฟำร์มสุกร รวมส่วนงำน 

กำรตัดรำยกำร               

ระหว่ำงกนั รวม 

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

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,108,500 1,038,919 687,419 705,857 109,465 103,480 192,882 149,255 2,098,266 1,997,511 - - 2,098,266 1,997,511 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 19,768 19,120 64,401 246,111 - - - - 84,169 265,231 (84,169) (265,231) - - 

รวมรายได ้ 1,128,268 1,058,039 751,820 951,968 109,465 103,480 192,882 149,255 2,182,435 2,262,742 (84,169) (265,231) 2,098,266 1,997,511 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้จากการด าเนินงาน               
   ตามส่วนงาน 291,922 348,209 183,200 182,225 60,220 57,801 14,566 (15,371) 549,908 572,864 - 2 549,908 572,866 
รายไดอ่ื้น             10,560 32,990 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลง               
   มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ           (20,174) 26,207 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย             (215,654) (190,843) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (227,165) (206,496) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (25,264) (28,604) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (11,052) (42,798) 

ก าไรส าหรับงวด             61,159 163,322 
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18. เงินปันผลจ่ำย 

         เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลส าหรับปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 80,850 2.50 

เงินปันผลส าหรับปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 71,148 2.20 

19.     ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน  
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็น
การแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 17 ล้านบาท (เฉพาะของ   
บริษทัฯ: 13 ลา้นบาท) ทั้งน้ี ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนแลว้ 

20. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

20.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน และการซ้ือสินทรัพย์จ านวน 24 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 15 ล้านบาท) (เฉพาะ               
บริษทัฯ: 9 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2561: 12 ลา้นบาท) 
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20.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำจ้ำงบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและ
สัญญาจา้งบริการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 16 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและ
สญัญาจา้งบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน        

2562 
31 ธนัวาคม       

2561 
30 กนัยายน        

2562 
31 ธนัวาคม       

2561 
จ่ายช าระ     
 ภายใน 1 ปี 42,533 57,375 36,756 40,186 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 50,100 24,458 45,395 18,737 
 มากกวา่ 5 ปี 82,091 8,205 73,526 - 

20.3 กำรค ำ้ประกนั 

(1) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทย่อยได้น าเงินฝากธนาคารไปวางเพื่อค ้ าประกันวงเงิน                 
บตัรเครดิตส าหรับเติมน ้ามนัเช้ือเพลิง จ านวน 1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1 ลา้นบาท) 

(2) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่
บริษทัยอ่ยในวงเงิน 247 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 282 ลา้นบาท) 

(3) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและใน
นามของบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ านวน 8 ล้านบาท เพื่อค ้ าประกันการใช้สาธารณูปโภค                          
(31 ธนัวาคม 2561: 8 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2561: 6 ลา้นบาท) 
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21. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
ท่ีดิน - 271 - 271 - 182 - 182 
สินทรัพยชี์วภาพ - สุกรขนุและสุกรพนัธุ์ - 21 54 75 - - - - 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม         
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 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 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
ท่ีดิน - 271 - 271 - 182 - 182 
สินทรัพยชี์วภาพ - สุกรขนุและสุกรพนัธุ์ - 30 74 104 - - - - 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม         
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 911 319 1,230 - 140 319 459 

22. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

22.1   นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

         เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั เงินให้
กูย้มื เจา้หน้ีการคา้ และเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

  

  



 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 24 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

   บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และการให้
กูย้มืเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 101,279 63,265 207,000 - 30.5919 32.2848 
เหรียญฮ่องกง 1,750,795 3,748,287 - - 3.8620 4.1023 
ยโูร - - 54,037 117,495 33.7905 37.4884 

23.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 ของบริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จ ากดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 1.77 บาท หรือ
คิดเป็นจ านวน 30.09 ลา้นบาท 

24. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
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